
RANDERS BYFOGED TINGBØGER 1573 - 1698.

(1)

snapsmandag  (12/1 1573)

** de otte mænd vidnede, at Christen Mortensen i Hagenstrup mølle æskede et skiftebrev, som er
ganget og gjort imellem Christen Mikkelsen i Grensten og Dorte Ousens her i byen og æskede den
myndighed, som Christen Mikkelsen havde af hans brorsøn Oluf Pedersen at han skulle gøre skifte
med Dorte Ousens på hans vegne efter hans fuldmagt.

** vurderingsmænd vurderede en gryde for Peder Nielsen, som han havde i pant af Peder Nielsen.

** Peder Pedersen bestod, at i fjor, da Peder Hvid og Søren Hofmand havde Volgården i brug, da
holdt de det gærde ved magt, som er imellem Volgården og hospitals kålgård, så de fattige havde
ingen skade i deres kålhave for deres forsømmelses skyld.

** efterskrevne sagde, ---- deres gærde, har de fattige fået skade i deres kålgård.

** synsmænd hjemlede, at imellem Volgården og hospitalets halvgård er en ---- og står åben og har
været lukket tilforn.

** Mads Andersen udviste efterskrevne.

** Peder Olufsen fordelte.

** Jens Andersen udviste Jørgen Skrædder.

** efterskrevne vidnede, at Rasmus Jensen i Asferg betalte Hans Byrial 9 markstykker, som han var
ham og hans medarvinger skyldig efter hans fars regnskabsbogs lydelse.

** de otte mænd vidnede, at Peder Pedersen stod indskrevet i Byrial Bartskærs regnskabsbog for
lov for 16 daler for Søren Nielsen i ----.

** Peder Pedersen viste alle dem, som havde betalt ----.

(2)

** Jørgen Selkær sagde, at han skulle bevise, at han førte to tønder sæbe og en tønde honning af ----
for Niels Lassen.

** ----.

** Rasmus ---- delte ----.

** P P delte Anders ----.



** Peder Hvid 4.ting udviste -----.

** Keld Nielsen udviste efterskrevne.

** Rasmus Jensen i Virring delt af Jens Møller.

** ----.

mandag post prisca virg. (19/1 1573)

** Dorte Nissens vidnede, at den tid Peder Mikkelsen lå i hans yderste tid, begærede han af
Christen Mikkelsen at være behjælpelig at vurdere det gods, som hans søn Oluf Pedersen kunne
tilfalde efter hans død, som han betroede ham til.

** efterskrevne vidnede med Svend ----.

** dom imellem Anders Lassen og ---- i Enslev at afsiges mandag efter midfaste søndag.

** Rasmus Pedersen fordelte Jep Nielsen i Vissing.

(3)

** efterskrevne vidnede, at Jens ---- bestod, at han satte det ny gærde, som står ovenfor Randers
bro, som nu omtrættes med Peder Pedersen, i Claus Hvidtfelds tid.

** Peder Pedersen lod læse hr Aksel Laursens giftebrev lydende på en fiskegård, som han havde
givet til hospitalet, og han bestod, at han havde ladet stævne Oluf Mouridsen og fru Anne
Rosenkrantz at svare for hospitalets fiskegård.

** samme 8 mænd vidnede, at efterskrevne var Peder Pedersens hjemmel til den fiskegård, som
Aksel Laursen havde givet til de fattige, så vidt som hans gavebrev bemelder til så længe, den kan
de fattige eller salig Aksel Laursens arvinger afvindes i dom eller rettergang.

** Tomas ---- vidnede, at det ny gærde er sat 5 alen ----.

(4)

** efterskrevne vidnede, at det ny gærde og bygning, som Jens ---- havde bestået, at han satte i
Claus Hvidtfelds tid, som nu omtvistes, det samme gærde har stået en tid lang, hvor længe der er,
vidste de ikke, og hvem grunden tilhørte, vidste de ikke heller.

** efterskrevne delt af mester Anders.

** efterskrevne delt af Niels Råsted.

** efterskrevne delt af Niels Råsted.

mandag post pauli. (26/1 1573)



** Christen Henningsen lod fordele for gæld.

** Anders ---- lod fordele for gæld.

** synsmænd hjemlede, at de var til Peder Nielsens og syne, at Las ---- var slået et stort slag bag i
hans nakke, og at Godske var hugget et sår for i sit hoved, og hans skulderblad var sønderslået, og
der var stukket og hugget i gadedøren.

** Iver Simonsen klagede, hvorledes han sendte hans dreng i sit ærinde i Randers gade, og da han
kom til ham igen, da havde han 6 skrammer, men hvem, der havde det gjort, vidste han ikke og
lyste for hans lovmål.

** Knud i Stevnstrup voldsvoret af ----.

** Erik Christensen i Vinge voldsvoret af Rasmus Smed.

** Poul Nielsen i Terp delt af ---- Frandsen.

(5)

** efterskrevne vurderede efterskrevne gods, som han havde i pant af Peder Mortensen i ---- og
Søren Lauridsen i Kovsted, som han løste fra Anne Svendsdatter.

** P ---- i Kovsted delt af Peder Mikkelsen.

** C Mortensen i Bjergby delt af Rasmus Guldsmed.

** Morten Storm i Støvring og Las Markorsen sst voldsvoret af Jacob Lassen.

** Las Jensen i Hammel og Niels Nielsen sst delt af Anders Lerbjerg.

** var skikket Byrial Bartskærs arvinger ---- Keldsen Hans Byrial og Anders Lassen og havde
indstævnet Anders Segalt angående en halvager, som Anders Segalt havde pantsat Byrial Bartskær,
da blev de så forligt, at Byrials arvinger skulle beholde samme halvager til skt Mikkelsdag.

** efterskrevne vidnede, at Niels Søver har 3.ting tilbudt Peder Pedersen at ville fuldgøre den
gærdsel, som han havde selv æsket på de fattiges vegne efter KM brev, som det nu bemelder, og
ville ydermere gøre ham på de fattige deres vegne hvis, han videre begærede.

** Morten ---- delte nogen.

** dom imellem Peder Hvid og Dorte Prims.

** P Nørager delte P ---- og Mikkel i Værum.

** Jens Nielsen i Lund delt af Mads Rasmussen.



askeonsdag. (4/2 1573)

** Niels Søver havde ladet indstævne Peder Pedersen for nogen trætte, som dem imellem været har,
så blev de venligt og vel forligt om al den trætte, som dem her til dags imellem været har.

(6)

mandag post honoratus. (9/2 1573)

** efterskrevne vurderede en messingkedel, som Peder Sørensen i Glesborg har ladet tilbyde Jens
Hvid samme kedel og æskede 4 tønder havre, som han sagde, at han var ham skyldig.

** Knud Skibbygger vidnede, at den torsdag næst for skt Olufsdag sidst forleden, da løb han med
sit skib her af Randers fjord, og da var Søren Helsted ikke kommet her i fjorden med sit skib.

** Mads Ryum og Christen Bertelsen vidnede, at den anden uge for skt Olufsdag sidst forleden, da
løb de hjem fra Lübeck, og der de kom i Kyholm sund, da gik de på land, og der lå de børløs i 2
dage, og de så ikke Søren Helsted på rejsen fra Kyholm sund eller i Randers fjord. Karen Helsted
tilstede til det vidne.

** Baltser Villadsen vidnede, at i den 4.uge efter skt Hansdag sidst forleden da talte han med Søren
Helsted, og var i hans skib i Kyholm sund, og da betalte han Baltser 13 daler for sild, han havde
solgt for ham, og da sagde han, at han ville ad Lübeck ad.

** efterskrevne vidnede, at 3 uger før Søren Helsted døde, der mester Niels og de andre dannemænd
var hjemgående, de havde registreret hans gods, da sagde Hans Ousen til Søren Helsted, du lader
registrere det gods, som er her, hvi lader du ikke ---- det gods og penge, som er til din søsters i
Lemmer, da svarede han og sagde, der har jeg nok 100 enkende daler igen og noget mere, det er alt
registreret, og findes i min kiste.

** Mads i ---- vidnede, at ved skt Olufsdags tide, da lå han og Christen ---- sønden for Svendborg,
og der lå Søren Helsted hos dem. varsel til Karen Helsted og hendes husbond Tomas Housen.

** Hans Ousen vidnede, at den tid, Søren Helsted var død, kom Karen Helsted til ham og begærede,
at han skulle sige, at hun havde købt den ---- af hendes bror, da sagde han nej, han ville ikke sige
det, og klagede Karen Helsted på Hans Ousen, at han ville vidne hendes gods og penge af, endog
han havde hendes brors gods i hus hos sig, siden han døde.

(7)

** efterskrevne vidnede, at Peder Lauridsen og hans medbrødre sandemænd forpligtede dem at gøre
deres tov imellem Christen ---- og Niels Pedersen Vendelbo i dag 8 dage.

** Peder Rasmussen i ---- delt af Baltser Villadsen.

** efterskrevne stævnede Niels ---- at møde på torsdag til Hovlbjerg herreds ting at svare Jens
Nielsen i Havrum med hvis breve, han ville nyde på den gård i Havrum.



** efterskrevne vidnede, at eftersom de var tilbudt af Peder Andersen og af Niels Rung, da var de
hos Mette Uppes, og hun tilstod for dem, at nogen tid siden forleden da var der 4 mænd hos hende,
havende hjemme i Ulstrup, og spurgte, om hun kunne vise dem gode sild, og da fulgte hun dem til
Niels Rungs, fordi hun havde ærinde i samme gade, da kom de i handel om en tønde sild, og
dermed gik hun sin vej, men hvad heller de blev købt for byg eller ej, det vidste hun ikke.

** Niels Tordsen tilspurgte Christen Pedersen, om det vidnesbyrd var så nøjagtigt, at det kunne
vidne ham sine penge af, som var Rasmus Mortensens, dertil svarede Christen Pedersen, at dersom
han stoler meget på samme Rasmus Mortensens vidne.

** Jørgen Selkær gav Niels Lassen til sag 5 markstykker og 4 skilling for 2 læster salt, han førte
hjem af ---- for ham, som hans dreng indskibede ham på Niels Lassens vegne.

** dom imellem Niels Lassen og Jørgen Selkær.

** Anders Tøgersen delt af løjtnant Frands.

** ---- i Vissing delt af P Mikkelsen.

** efterskrevne delt af Jens ----.

(8)

** efterskrevne delt af Peder Alsing.

mandag post reminiscere. (16/2 1573)

** Christen Mortensen i Hagenstrup mølle æskede af Christen Mikkelsen i Grensten hvis penge
som var efter salig Peder Mikkelsens død, da svarede Christen Nielsen, at hvis penge, der var ikke
udgivet i gælden, de skulle vel komme tilstede, som Dorte Ousens havde, og fremlagde han et
register, som var skrevet på det efterskrevne gods, som Oluf Pedersen tilfaldt efter hans far salig
Peder Mikkelsen.

** Las Nielsen klagede, at han blev slået her i byen uden skyld eller brøde og i mørke og mulm.

** Peder Nielsen vidnede, at i dag måned sad Las Nielsen i Enslev inde til hans og drak, og ingen
mand han fortørnede uden hans egen dreng, og der han gik ud og satte sig i sin vogn og ville færdes
hjem, da kom der en eller to karle og slog ham med nogen spyd udenfor hans dør.

** efterskrevne delt af Søren Kældersvend.

(9)

** Jens Madsen vidnede, at i dag måned om aftenen kom han gående op ad gaden, da kom nogle
karle, der ville have ham ind i et hus ved kilden, hvor han talte med en karl, som stod med et spyd,
og de kom tilsammen 4 eller 6 slag, så gav sig en anden mand til Niels Madsen på siden af ham, og
slog på ham med et spyd, og der blev knoglerne slået af hans venstre hånd af 4 fingre og et sting på
hans højre hånd, som han lod sy her i dag på tinget, som han ville bevise med et borgerstuevidne, og



alle karle forfulgte ham til sine venners hus, og siden, da de gav sig ned ad gaden, kom en vogn
imod dem, hvori sad ovennævnte karle. dertil svarede Las Jensen Let i Enslev, at han ikke var
nogen tid tilstede, da han fik sin skade.

** efterskrevne vidnede, at den tid, den trætte kom imellem Søren Tromslår og Jens Tomasen i Las
Sørensens hus, da kom de først i snak om et dyr, som blev skudt i Galten, og den, der skød samme
dyr, han blev hængt, da sagde Jens Tomasen, at den, der blev hængt i Galten, det var hans bror, da
sagde Søren Tromslår, hvad kommer det mig ved, at de tyve hænger for dem selv, hvad har jeg med
de tyve at gøre, tag det sengeklæde med og lad mig blive den, der jeg er, så fik de begge deres knive
ud og søgte hverandre med, og så slog Jens Tomasen til Søren med en kårde, og ramte ham i sin
pande og gjorde ham sår og skade.

(10)

** Christen Pedersen bestod, at Christen ---- 6 markstykker imod ham på kongens vegne, for han
slog Knud Ibsen.

** synsmænd hjemlede, at under det højre øje er Jacob Gram blå og på den venstre kæbe er han ilde
slået, og bag på hans kjortel er hul påhugget.

** Niels Pedersen Vendelbo sagde, at han havde tilbudt Christen Guldsmed at give for den sår og
skade, han havde gjort ham, af hans yderste formue, og tilbød han her i dag at sætte ham loven og
vissen for samme sår og skade, Christen Guldsmed æskede vissen og loven for sår og skade og for
sin kost og tæring og forsømmelse, thi han vidste ikke at søge ham på penge, før han kom til sit
helbred.

** efterskrevne vidnede, at den tid Christen Guldsmed kom ned til Mads i ----, da begærede de at
måtte drikke en kande øl, og de kom i leg med Jens Andersen og Rasmus Kare, nogen tid derefter
kom Niels Pedersen Vendelbo ind med et værge under sin arm, og spurgte, om han måtte lege med
dem, og Rasmus Kare og Christen Guldsmed og Niels Pedersen kom i leg tilsammen, så tog Niels
Pedersen 2 mark til sig, som stod på legen, og kastede sin leg, så sagde Christen Guldsmed til ham,
læg de penge fra dig, ellers skal jeg gøre dig til den karl, som du ikke ville være, dertil svarede
Niels Pedersen, at han ville give tusind pokker, og dermed slog Christen Guldsmed ham på munden,
siden kom Niels Pedersen i trætte med Jens Lassen, og de kom omkuld på gulvet, og da blev de
adskilt, og Niels Pedersen kom ud af døren, og da han var udkommet, da æskede han alle som i
huset var, og kaldte dem tyve og skælme, så fik Christen Guldsmed et ror i hænderne og kom ud ad
døren til ham, og da fik han sin skade.

(11)

** sandemænd tilspurgte Niels Pedersen, om han havde nogen vidnesbyrd, at Christen Guldsmed
havde gjort ham sår eller skade, førend han huggede ham, dertil svarede ham, at han havde ingen
vidnesbyrd.

** sandemænd svor Niels Pedersen vold over for sår og skade, han gjorde Christen Guldsmed her
sst, efterdi Niels Pedersen havde ingen vidnesbyrd, at han gjorde nødværge.



** Karen Madses vidnede, at som nu bliver påske to år, da var hun inde til Niels Rungs, og da kom
Mette Uppes ind, og efter de længe havde prist om købet, undte Niels Rungs hustru Mette Uppes en
tønde sild for 25 skæpper byg, og Mette Uppes lovede hende sin betaling for samme sild.

mandag post oculi. (23/2 1573)

** 8 mænd vidnede, at de hørte, det Søren Tromslår sagde til Jens Tomasen, tag ved din oldefar,
bødlen tog ham, da svarede han, bliv selv en tyv og skælm, indtil du kan bevise det.

** Jens Tomasen tilbød Søren Tromslår sølv og penge gunst og gave for den sår og skade, han ham
gjort havde, og satte i rette, om det var vold, han havde gjort, efterdi Søren Tromslår drog hans
kniv.

** efterskrevne vidnede, at de var inde til Maren Frandses og sad og drak, og idet kom Poul Nielsen
derind og tilspurgte Anders Rovsing, om han ville få ham penge til en kande, da sagde Anders
Rovsing, at han var ham ingen penge pligtig, og slog Poul Nielsen i sit øje, og han slog med sin
degen, så kom de på gulvet med hverandre, og idet slog Anders Rovsing Maren Pedersdatter og
gjorde hende sår og skade.

(12)

** synsmænd vidnede, de så Morten Nielsens sår, som var oven i hans hoved og over hans øje, som
var gjort med en kniv.

** Peder Byrial 3.ting klagede på nogen svin, som han gjort ham skade i hans kålhave.

** sandemænd svor Jens Tomasen vold over for sår og skade, han gjorde Søren Tromslår her i
byen.

** efterskrevne vurderede en bryggekedel for Anders Rovsing ----, som han sagde sig at have i pant
af salig Laurids Nielsen og Tomas Nielsen.

** sandemænd svor Niels Rovsing vold over for sår og skade, han gjorde Jens Christensen
bådsmand.

** ----.

** efterskrevne svor, at Peder Andersen stod til vedermåls ting, og Niels Vinge hans 1.ting til ham
for dele.

midfastemandag. (2/3 1573)

** Christen Smed 4.ting har ---- al den lod og del, som Berete Baltsersdatter har i den gård, Anne
Spends iboer, og desligeste al den part, hun arvede efter hendes bror Rasmus Baltsersen.

** Anders Smed delte efterskrevne.

** Peder Nielsen delte efterskrevne.



** efterskrevne delt af Rasmus Pedersen.

** efterskrevne vidnede, at Knud Christensen i over Hornbæk bestod, at han gav Peder Pedersen 9
skæpper rug 9 skæpper havre og 8 skæpper byg for kongens part i det år, Niels Hansen fik hans
kirkekorn.

** dom med Anders Lassen med Las Jensen.

** efterskrevne vidnede, at Jørgen Selkær bød sig i rette med Niels Lassen og ville gøre ham ---- og
---- for hvis han kunne beskylde ham, og Niels Lassen tog hans 1.ting til Jørgen Selkær.

** Niels Jostsen i Hobro delt af Mads Graver.

** Jens Mogensen voldsvoret af Peder Nielsen.

(13)

mandag post judica. (9/3 1573)

** efterskrevne vidnede, at nogen tid siden forleden var de hos Anne Svendsdatter, og hørte der, at
Mads Pedersen i Mondrup, som var til huse hos Jesper Pedersen sst, at han klagede, at han ikke
havde føde til at føde de to kvier med, som han havde købt af Christen Lassen, og bød hende
samme to kvier til, om hun ville betale hendes svoger Christen Lassen de penge, han havde lovet
ham, og derom blev de endelig forligt, så at Anne Svendsdatter skulle betale Christen Lassen
pengene.

** Steffen Pottemager delt af Erik Skram.

** Søren Tromslår tilspurgte Christen Rasmussen i Jebjerg, om han var hans bror, da svarede og
svor han ved sin sjæls salighed, at han vidste ---- intet at have byrd eller blod med ham i nogen
måde, intet på fædrene eller mødrene side.

** Niels Kam tilspurgte Rasmus Smed, hvordan han havde været i hans tjeneste, da sagde han, at
han havde tjent ham vel, så han takkede ham godt.

** efterskrevne vidnede, at i den uge efter skt Knudsdag, som det marked stod i Søndervig, da løb
Søren Helsted af --- for dem og sagde, at han ville hjemad med helgens ed, og Frands ---- vidnede,
at noget efter skt Hansdag, da var Søren Helsted hos ham i hans skude, som han lå i Kyholm sund,
og Niels Brodgård vidnede, at han sejlede hos Christen Helsted i sommer, og de løb sønder og løb
på Fyns rev, og mistede de deres ror, så løb de ind til Kerteminde at købe et nyt ror, og siden med
jern og andet for Flensborg, og derfra til Fåborg og solgte mestenparten af deres sild, og siden til
Svendborg og der solgte de flere sild, og købte øl og andet, hvad de behov havde, og løb til Kyholm
sund efter den 4.uge efter midsommer, og der gav Søren Helsted Baltser Villadsen 12 daler, og i
den tid var Søren Helsted ikke i Jylland.

(14)



** efterskrevne i Hornbæk vidnede, at Knud Christensen ikke havde talt deres minde på kirkens
part af den efterskrevne tiende, som han skulle have givet, som er skt Mikkelsdag var et år.

** Simon i Vinge voldsvoret af Rasmus Smed.

** Christen Pedersen vidnede, at eftersom den bordag var gjort imellem Niels Pedersen Vendelbo
og Christen Guldsmed, da kom Niels Pedersen ind til Christen Pedersen og der klagede han, at
Christen Guldsmed havde slået ham på sin mund for to markstykker, som de doblede med, og
dermed slog Christen Guldsmed ham på munden, og de andre i huset overfaldt ham og gjorde ham
sår, så kom han ud ad døren, og da æskede han dem ud i pokkers navn, så kom Christen Guldsmed
ud og slog ham først et slag på hans arm, og ydermere lod han Christen Pedersen og hans folk se en
kugle, som sad blå og blodig i hans pande, og den sagde han, at Christen Guldsmed stødte ham med
et ror.

** Christen ---- i Bjergby delt af Anders Jensen.

** efterskrevne vidnede, at det vidne, som Niels Solgård havde skrevet i Niels Pedersen Vendelbos
sag, og Mads Eskildsen og Rasmus Kordt dertil ulempe vidnet havde, det var de bestandig.

(15)

** efterskrevne vidnede, at ud til gaden er Hartvig Tomasens kålgård, og der er gærdet ved magt, og
siden omkring gården andetsteds kan gærderne ikke holde for svin og andet.

** efterskrevne vidnede med Niels Kare og med Villads ----.

** Jens Tomasen 3 ting tilbød Søren Tromslår penge og værd for den sår og skade, eftersom den
var tilkommet, på det han ville ikke have videre bepligtning.

** Hans Bay Pedersen æskede frem, om der var nogen, der havde sår og synsgerninger, som
beskyldte ham, at han skulle have gjort.

palmemandag. (16/3 1573)

** efterskrevne vurderede en gammel kvindekåbe for Christen Smed, som han sagde sig at have i
pant af Niels Dalsgård.

** efterskrevne vidnede, at Christen Mikkelsen i Lem har i 4 ting forbudt nogen mand at bruge vod
for den Jørgen Lykkes fiskegård, som Anne Vendelbos har i leje, videre end som de har gjort af
Arilds tid, såfremt de ikke vil have skade for hjemgæld.

** efterskrevne vidnede, at det gærde, som er imellem Mads Hvid og Hans Skrædder, det duer intet
at kan holde Mads Hvid uden skade.

** i lige måde kundgjorde de, at det mellemgærde, som er imellem Laurids Hammer og Niels
Sørensens haver, det kan ikke være Laurids Hammer uden skade.

** Laurids Lauridsen skibbygger i Ebeltoft delt af Peder Hvid og Tomas Ferslev.



** Mads ----- Peder Christensen delt af Christen Fog.

** Jens Nielsen i Søby delt af Anders Henningsen.

(16)

** Mikkel Pedersen i Rosengård vidnede, at han var hos på Søren Fynbos loft og så, at Christen
Sørensen ydede 3 tønder byg på Hans Bossens vegne, men hvor længe det er siden, vidste han ikke.
andre vidnede det samme.

** Bertel Råsted i Hovlbjerg vidnede, at om dagen før Giøe Simonsdatter døde om natten, da var
han hos hende, og hun bestod for ham, at hun var hos på Søren Fynbos loft, da Christen Sørensen i
Halling ydede 3 tønder byg.

** Peder Bodelsen i Hald 3.ting viste Ludvig fra den have, han havde i leje af Else -----, og forbød
ham at føre sæd deri.

** Christen Bartskær lovede Christen Pedersen at tale hans minde og byens, for han slog hans bror.

** Jacob Skov lovede Christen Pedersen at tale hans minde for Søren Christensens sag og for
Laurids Bugges sag.

** ----, at han havde intet sted eller fæst af Peder Pedersen, derfor forbød han nogen at tage vidne
på sig, og bød sig dermed i rette for borgmester og råd.

** Søren Vissing tiltog sig dom imellem Christen Pedersen og Jacob Skov at afsige næste ting.

** Christen Nielsen, Niels ---- søn i Gerning voldsvoret af Mads Madsen.

** efterskrevne vidnede, at Søren Madsen havde i 4 ting forbudt Jens Hvid enten at bortpante eller
sælge hans part, som han eller hans to børn kunne tilfalde i Jens Hvids gård.

** samme 8 mænd vidnede, at Niels Pedersen Vendelbo findes indført i Randers bys faldsmålsbog
1572.

(17)

mandag post quasimodo geniti. (30/3 1573)

** Mads Hvid vidnede, at Dorte Mikkelsdatter havde været hans nabo, og hun handlede og
skikkede sig i byen som en ærlig god tro pige i alle måder. andre vidnede det samme, og Karen
Sørensdatter og Maren Sørensdatter vidnede, at de fulgtes med Dorte Mikkelsdatter af København
og her til byen, og da handlede og skikkede hun sig hos dem redeligt og vel.

** Niels Lassen klagede 3.ting, at der var nogen, som havde brudt hans gærde sønder, og der var
gået gæs igennem.



** varsel for Christen Bodelsen til Mikkel Rovsing i Gerning.

** Niels Sørensen, tjenende Christen Bodelsen, vidnede, at som han gik på Nedervold, kom Karen
Knudsdatter gående efter ham, og som han så sig tilbage, havde hun kastet en kurv, hun havde på
sin arm, og løb ad byen, og Mikkel Rovsing i Gerning løb flux efter hende, og havde en dragen kniv
i sin hånd.

** efterskrevne vidnede, at den kålgårdslåge, som Ludvig sagde, han havde i leje af Else -----, den
er tilslået ny ved stabel og sat lås for, hvem det havde gjort, vidste de ikke.

** Christen Pedersen tilbød Jacob Bartskærsvend, som var født i ----, lejde og dage i 3 ting på ----
kongens og byens vegne, at komme og svare for sig, om han havde vidnesbyrd, at han slog ikke
Niels Sørensen ihjel.

** Rasmus Nørager 3 ting viste Morten Rovsing fra den have, han har købt af Erik ----.

** Niels ---- delt af P Byrial.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Anne Spends og tilspurgte hende, om hun ville besidde den
gård, hun iboede, da bødtes Jens Kare 12 enkende daler af hende af hans part, og hvis hun ikke ville
give ham 12 daler om året, da ville han give hende 12 daler.

** efterskrevne vidnede, at Niels Pedersen Vendelbo sagde, at han vidste ikke med Christen
Guldsmed andet end ---- og godt.

** Oluf Smed i Tånum delt af Jens ----.

** Søren Jensen i Hadbjerg voldsvoret af Rasmus -----.

(18)

** sandemænd svor Jens Bartskærsvend mord og manddød over og fra sin fred, for han dræbte og
ihjel slog Niels Sørensen ---- ---- og var han rømt for sin gerning.

** Anders Sørensen Sommer i Hatting blev voldsvoret af Christen Pedersen.

** Mads Andersen gjorde Niels Lassen fuldmyndig at forfølge den dele over Rasmus Fynbo.

** Jens ---- i Gerning voldsvoret af Niels Hansen.

** Mikkel Rovsing i Gerning voldsvoret for sår og skade, han gjorde Karen Knudsdatter.

** Ludvig Gransø havde ladet indstævne Christen Bertelsen og havde beskyldt ham, at han var ham
12 daler i mønt, som skulle have været betalt pinsedag sidst forleden 72, for et stykke klæde, han
havde købt ham af, og satte i rette, om han burde at annamme 3 mønter for hver daler i mønt, som
han tilforn lovet har, dertil svarede Christen Bertelsen, at han har haft det i Christen Storms minde



fra samme dag, hvorefter blev afsagt, at Christen Bertelsen pligtig er at fornøje Ludvig efter
Christen Storms regnskabsbogs lydelse.

(19)

mandag post ----.

** ---- i Vestrup delte Laurids Christensen i Kovsted.

** Hartvig Brand delt af Anders Madsen i lille Torup.

** Søren Smed delte Gert Remsnider.

** Søren Bertelsen delt af Ove Pedersen i lille Torup.

** efterskrevne vidnede, at Niels Poulsen i Mejlby tilbød at ville vidne sin sandhed i den sag med
Mikkel Rovsing i Gerning og Karen Knudsdatter.

** Maren Gladsdatter tilbød Morten den kælder, han iboede.

** ---- forpligtede sig at betale Hartvig Clausen hvis han er ham skyldig 28 gamle daler 1 ort, er 7
daler 8 skilling penge.

** efterskrevne vidnede, at Jens Bay og Peder Hvid tilsagde alle borgere, at de skulle rette dem
efter at holde gode herberger og god skik i deres huse, og hver den har hele ager skal holde 4 heste,
og 1/2 ager 2 heste.

** ung Jens Pedersen i Helsted voldsvoret af Niels Ibsen.

** Anders Jensen delt af Hans Byrial.

mandag efter jubilate. (6/4 1573)

** 8 mænd vidnede, at Niels Jensen Søver på fru Johanne ---- vegne til ---- og begærede, at hvis der
var nogen af borgerne her i byen, som hun var pligtig, da var hun overbødig at betale dem, og ingen
der kom.

** efterskrevne vidnede, at Jens Sørensen i Havrum sagde, at den tid hans gård og gods brændte, da
brændte også hans afkaldsbreve, som han skulle have at holde imellem sig og Jørgen Sørensen, sin
bror, og andre hans søskende, og tilbød at ville holde Jørgen Sørensens testamentebrev, og godset
ville han lade skifte og dele arvingerne imellem.

(20)

** efterskrevne vidnede, at Christen Lassen, som tjente Anders Sordrup, tilbød Søren Helsted i fjor
noget for jul 16 tønder sild at føre ham ad Randers med det første, da sagde Søren Helsted, at han
kunne ikke føre samme sild for ham på den tid, men han ville drage hjem og komme tilbage
dermed.



** Anne Vendelbos og Niels Pedersen Vendelbo delt af Niels Turesen i Holmstol på sine egne og
Peder Turesens vegne.

** varsel for Christen Bonde i Årslev.

mandag efter cantate. (20/4 1573)

** 8 mænd vidnede, at Jens Sørensen i Sall sagde til Niels Sørensen Søver, i har gjort mangen mand
uret i Hovlbjerg herred, så har i og gjort mig, og sagde, at han ville vel bevise det, men ingen han
gav navn, som han ville bevise det med.

** efterskrevne vurderede en degen for Ellen Andersdatter, som hun havde ladet udbyde i 4 ting, for
1/2 gammel daler, som hun havde i pant af Niels Lassen for 26 skilling penge.

** synsmænd hjemlede, at 6 staver, som Anders Rovsing har ladet indsætte i sit mellemgærde
imellem sig og Niels Sørensen, de er indsat på Niels Sørensens.

** ---- i Ans delt af Laurids Hammer.

(21)

** Berete Baltsersdatter havde indstævnet Anne Sørensdatter og beklaget sig, at hun forholdt hende
hendes arvelod og anpart, som hende var arveligt tilfaldet efter hendes salige far og mor, hvorefter
blev afsagt, at Berete Bertelsdatter bør sin arvelod og anpart at nyde og beholde.

mandag post exaudi. (4/5 1573)

** synsmænd hjemlede, at det mellemgærde, som står imellem Christen Tordsen og Peder
Andersen, er så, at det ikke kan holde Christen Tordsen uden skade.

** underskrevne vidnede, at eftersom de var tilbudt af Anders Henningsen, da var de hos Mads ----
og tilspurgte ham, hvorfor hun viste Christens dreng Christen Nielsen fra sig, da svarede han, at han
viste ham fra sig, for han havde ikke øl og mad at holde ham med.

** Rasmus Jensen i Tørring voldsvoret af Niels Nielsen, Niels Knudsen Snedker voldsvoret af
Peder Bartskær.

** Hans Kiel delt af Jesper Nielsen.

** Keld Jensen delte C Christensen.

(22)

mandag post trinit. (18/5 1573)

** Niels Jensen i Gerning delt af Peder Ibsen.



** Niels Pedersen i Jennum delt af Søren Fynbo.

** Christoffer ---- i Tundbæk delt for hovedgæld.

** Peder Andersen tømmermand delte efterskrevne.

** Mads Ousen i Hadsten delt af Peder Andersen.

** dom imellem P Andersen i Ferslev på Carsten Vissings vegne og Peder Svensk.

** ---- Frandsen gav hans stedmor Maren Christensdatter på sin egne og hans fem søskendes vegne
afkald.

mandag, som skt urbanii påfaldt. (25/5 1573)

** efterskrevne gjorde Niels ---- varsel på Otte Brockenhus vegne til Hasle herredsting.

** Mads Storm i Støvring voldsvoret af Anders Lassen.

** Niels Ibsen lod Oluf Jensen i Torup af den dele, han havde ham i.

** efterskrevne vidnede, at Peder Andersen i Ferslev på Corfits Vifferts vegne berettede, hvorledes
Peder Svensk borger havde bekendt sig med sit brev at Visti Christensen i ---- Knud Christensen
---- Søren Pedersen i Sparkær og Linnert Jensen i Fly havde leveret ham efterskrevne sider flæsk
fårekroppe brød og gryn, som førnævnte mænd skulle udgive af Fjends herred til bondeskat, som
Peder Svensk havde forpligtet sig at føre til København og fly Corfits Viffert til Næs høvedsmand
nøjagtig kvittants, og mente Peder Andersen, at Peder Svensk havde ikke holdt sit brev og segl, som
han lovet havde og flyet Corfits Viffert kvittants derpå, hvorefter blev afsagt, at Peder Svensk bør
pligtig være at fly Corfits Viffert kvittants, at samme last er ydet, eller at stå ham til rette derfor.

(23)

** Søren Ottesen i Grenå havde ladet indkalde Niels Lassen borger og berettede, at de havde lejet
ham en skude på 5 læster ad Lübeck og hid tilbage igen, som han havde lovet dem 5 enkende daler
at betale til Lübeck og 5 daler i Randers at betale, og klagede, at tilbage stod af førnævnte fragt 3
enkende, som de ikke af ham bekomme kunne, og Niels Lassen berettede, at han havde fragtet dem
samme skude af, som var på 5 læster til Lübeck og fra, og mente, samme 5 læster skibsrum burde at
---- efter den forord, og efterskrevne bestod, at Niels Lassens bud var hos ham og tilbød, at ville
unde ham skibsrum på Niels Lassens vegne til to læster.

mandag for marcellinii. (1/6 1573)

** efterskrevne vidnede, at nogen stakket tid siden forleden, da var de inde til Ellen Hansdatters og
da hørte de, at hun og Søren Fynbo blev forligt tilsammen om gældssag, så hun skulle betale ham på
hendes og medarvingers vegne 14 daler, og lovede Jørgen Christensen at betale samme penge, og
bestod Søren Fynbo, at han havde fået samme penge, og dermed dømte Christen Pedersen Ellen
Hansdatter kvit.



(24)

** Jens P tromslårs hustru gjorde Jens Sørensen fuldmyndig og mægtig at tale hendes tale og
forfølge hendes sag her til bytinget og andetsteds.

** 8 mænd vidnede, at Clemend Snedker blev tvunget under 6 høringer at betale Rasmus Nielsen i
Hadbjerg for 1 alen grovklæde, han havde købt af ham.

** synsmænd hjemlede, at de var med Rasmus Lymmert til det gærde imellem ham og Anders
Grydestøber, da var gærdet nedtrådt og risene i lige måder nedtrådt på begge sider, og var folk
overgået af Anders Grydestøbers kålgård, og gået det samme tilbage igen.

mandag efter bonifacii. (8/6 1573)

** Karen ---- delte Jens, født i Virring.

** Rasmus Smed meldte sit signet dødt og magtesløst.

** Anders Rovsing delte efterskrevne.

** Christen Pedersen delte på Tomas Fiskers vegne.

** Anders ---- udviste alle dem, som boede ----.

** Christen Pedersens dom med Niels Rovsing ----.

** synsmænd hjemlede, at inden for diget var lagt en ---- høj, og udenfor en ---- høj, og der imellem
var forsølet med grud og sand, og var der ikke ----, som det sig burde.

** Niels Knudsen i Stevnstrup delte Jens Sørensen i Væt.

mandag som viti påfaldt. (15/6 1573)

** 8 mænd vidnede, at Niels Søver lod fordele Jens Sørensen i Hammel for nogen ord og tale, han
har ham tilsagt, og ikke han har bevist det inden søgsdag, som hans modersmål kunne angælde.

** ---- Christensen i Vinge voldsvoret af, og Niels Pedersen Vendelbo delt af Anders Ferdrup.

** synsmænd hjemlede, at der var sat et gærde i Anne Spends have, men hvem det havde gjort eller
hvem hans hjemmel var, vidste de ikke.

(25)

** efterskrevne vidnede, at Henrik Møllers hus stod åbent ---- både for svin og alt andet.

** Henrik Remstrup voldsvoret af Niels Lassen, for han slog og stødte hans barn Las Nielsen blå og
blodig.



** Anders Grydestøber satte borgen for Esben Smed.

mandag for midsommer. (22/6 1573)

** Peder Storm skødede Jesper Storm al den lod og del, han havde i hans fars smedje, og lovede
Jesper Storm at betale hvis husleje, han var ham pligtig til denne dag.

** dom imellem Anders Henningsen og Mads Pars.

** efterskrevne vidnede, at Christen Pedersen i 3.ting havde tilbudt Christen Jude lejde og dag på
---- kongens og byens vegne, om han havde noget vidnesbyrd, han kunne undskylde sig med for
sandemænd, at han slog ikke Jens Vendelbo ihjel, og klagede i dag på årådsmænd.

** efterskrevne vidnede, at Rasmus ---- havde en datter ved navn Maren Rasmusdatter, som var ----
født både på fædrene og mødrene side, og har handlet sig ærligt og vel al den tid, hun var her i
byen.

** Mette Christensdatter vidnede, at som hun kom af kælderen med et stob øl, da sad Jens
Vendelbo og kvad en vise, og da blev Anders ---- vred på ham og ville have slået ham med en ----,
og idet kom Jens Vendelbo ud af døren, og Christen Jude kom ud af porten, hvor det gik til siden i
gaden med dem, det vidste hun ikke.

** Christen Lassen æskede, før sandemændene gjorde deres ed, om der var nogen, der ville svare
for Christen Jude.

** sandemændene svor Christen Jude manddød over, for han dræbte og ihjelslog Jens Vendelbo,
efter de vidnesbyrd, som for dem var, og fra sin fred.

** Niels ---- delt af Dorte Andersdatter.

(26)

** Christoffer Lauridsen tilspurgte Gertrud Pibers, om hun vidste nogen uære og ulempe med ham,
som hans ære og lempe angælde kunne, da sagde hun nej, hun vidste ikke andet med ham end det,
som ærligt er, og ej hun har sagt andet på ham.

** dom imellem Christoffer Lauridsen ---- og Jacob Piber på hans hustrus vegne.

** Morten Christensen vidnede, at som Anders Segalt kom gående ned ad gaden, da sagde han, må
jeg ikke gå på gaden, så kom Henrik Backmand løbende ned ad gaden, og Anders Segalt slog løs
efter ham med en økse, og Henrik Backmand slog ham omkuld med en stang, og da Anders ville op
igen, da slog Henrik Backmand ham over benene, og ikke Morten så, hvem der slog og stak med
den kniv.

** Christen Rovsing sagde, at han havde aldrig haft de ord til Hans Remsniders, som efterskrevne
ville vidne på ham.



** Esben Smed tilspurgte Knud Christensen, om han havde beligget hans datter Maren
Esbensdatter, da sagde han, at han havde det gjort.

** Esben Smed æskede borgen af Knud Christensen, om han havde nogen at sætte ham borgen
med, men der var ingen, der ville borge for ham.

** Niels Jensen lovede Christen Bonde 9 markstykker.

** efterskrevne, der iblandt Jens Christensen boende i Vendsyssel i Krogsgård, gør vitterligt med
deres åbne brev, at de med mange flere godtfolk var tilstede på kirkegården i Randers, da Jens
Vendelbo, som slået blev, blev begravet, og da hørte de, at der blev lyst manddød over graven, da
kom en karl frem og kendtes på en anden karls vegne, som var ved navn Christen Jude, at Christen
Jude var Jens Vendelbos rette bane, og bød han guld og penge på Christen Judes vegne, og har hørt,
at samme Christen Jude skulle tjene en tysk ved navn Kotsbordt, og var Jens Vendelbo tjenesteløs,
dateret Randers 29/5 1573.

(27)

** jeg Christen Madsen, tjenende i Vendsyssel i Tise by gør vitterligt med mit åbne brev, at jeg
fuldmyndig og mægtig gør denne brevviser Christen Pedersen borger og byfoged i Randers, at
opkræve sandemænd om min bror Jens Vendelbos død at sværge, og den sag i alle lovmål at
forfølge, dateret Tise 25/5 1573, undertrykt mit signet.

** Aksel Juel til Villestrup, landsdommer i nørre Jylland, og Gunde Skriver landstingshører, gør
vitterligt, at 1573 lørdag efter marcellinii var skikket Esben Smed i Randers og Christen Smed i
Ørsted og i dag gjorde Christen Jude, tjenende Kotsbordt, varsel, at Christen Pedersen byfoged i
Randers vil lade ham og hans medfølgere forfølge til Randers byting for manddrab og åråd, de
skulle have gjort på Jens Vendelbo, som blev ihjel slået i Randers.

mandag for vorfruedag visitatio. (29/6 1573)

** Maren Wirms klagede og kærede på Mette Simonsdatter, at hun har slået hende.

** Jep Lydiksen 4.ting har ---- den part, Rasmus Lymmert har i Niels Nielsens gård på ---- og
deres medarvingers vegne, Anders Jensen og Anders Grydestøber genpart, og viste Jep Lydiksen og
Anne Lydiksdatter fire staldgårde.

** Hans Byrial vidnede, at det sår, som Anders Segalt havde i sit ben, det var slået med en
spidsoddet kniv, og det sår, han havde i sin ryg, det var slået med en bredtunget kniv.

** Niels Ottesen 4.ting udvist af ----.

** Rasmus Guldsmed delt af Niels Lassen for hovedgæld.

** Christen Lassen æskede frem, om Henrik Backmand havde nogen vidnesbyrd, at han gjorde ikke
vold på Anders Segalt, før sandemændene gjorde deres ed.

** Henrik Backmand blev voldsvoret for vold og skade, han har gjort på Anders Segalt her i byen.



(28)

mandag post visitiationis maria. (6/7 1573)

** Søren Christensen i 3 ting har tilbudt Laurids Smed skøde på den gård, han købte af ham, og
æskede loven og vissen af ham for de penge, som stod tilbage efter deres køb.

** Christen Christensen delt af Jens Christensen for 3 daler.

** dom imellem ---- og Rasmus Jensen i Udby.

** Peder Andersen i Ferslev delte Peder Svensk på Corfits Vifferts vegne for hans forsømmelse
imod ham efter doms lydelse.

** efterskrevne vidnede, at Christen Spend tilbød Dorte Baltsersdatter 32 daler, som stod tilbage af
de penge, Rasmus Baltsersen var hende skyldig for den arvelod, han havde købt hende af, i den
gård, Anne Sørensdatter iboede, og ville straks udlægge hende, før han gik af tinget, og ikke Dorte
Baltsersdatter ville annamme samme 32 daler, og 3 mønter i hver daler, som gik tilforn, før mønten
blev omsat.

** Oluf Høg i Helstrup delt af Christen Lans.

** Anders i Stærkær delt af Peder Byrial.

** Oluf Nielsen i ---- delt af Peder Nielsen.

** synsmænd vidnede, at de var i Jørgen Felbereders gård, og da kunne de ikke se andet på ham,
end huden var lidt af hans kindben.

** Christen Guldsmed 4.ting udviste P ----.

** Tyri udviste Hans Remsnider.

** Dorte Baltsersdatter delt af Christen Spend.

** efterskrevne vurderede en guldring for Jep Envoldsen for 10 markstykker eller 3 gamle dalere,
som han havde i pant af Maren Groersdatter.

** efterskrevne vidnede, at de hørte, at Søren Clemendsen, som var født i Gudum, bestod, at han
stjal en grå hest fra hr Anders i Randrup, og han stjal øksne i Gudumlund, og solgte i Ålborg, og fra
en dreng stjal han en sølvske hoser og bukser af engelsk.

(29)

mandag post canuti rex. (13/7 1573)

** dom imellem Søren Christensen og Laurids Snedker.



** dom imellem Jens Pedersen og Peder Christensen.

** efterskrevne vidnede, at den første gang, som Vibrant var her med vin, der kunne han ikke få
husene til sin vin, og der han beklagede sig derfor hos Erik Lange, da lod Erik Lange og fru Anne
ham få en kælder at lægge samme vin i.

** efterskrevne vidnede, at Esben Smed æskede af Anders Christensen om han havde noget
vidnesbyrd, at han havde ikke ---- på hans datter, som han kunne undskylde sig med, eftersom den
landstingsdom indeholdt, og om han havde noget vidnesbyrd, at han kunne afbevise, at han stjal
ikke den ---- fra Jep Knivsmed i Års

** Søren Hesselbjerg gjorde skudsmål på Jens Remsnider og Søren Remsnider.

** Svend Knivsmed delt af Esben Smed.

mandag for magdalene. (20/7 1573)

** varsel for Christen Mikkelsen i Grensten.

** efterskrevne vidnede efter en kopi, som var skrevet af borgmester og råd i ---- og til borgmester
og råd i Randers.

** dom imellem Christen Nielsen og Christen Mortensen i Hagenstrup mølle.

(30)

** Poul Murmand delt af Christen Nielsen i Kærby.

** dom imellem Knud Skrædder og Hans Holst.

** Jens Christensen i Hald delt af Rasmus Pedersen.

** Niels Pedersen i Randers delt af C Bodelsen.

** Søren Bådsmand lod vurdere efterskrevne, som han havde i pant af Maren Hvidsdatter.

** Jens Sode sagde for tingsdom, at han blev ikke delt uden med fire høringer, og det ville han
bevise.

** Keld Nissen tilbød Christen Christensen et stykke kummerlin, som var vurderet ham til.

** efterskrevne vidnede, at Maren Brand sagde, at hun delte ikke Knud Christensen her til tinget i
dag otte dage.

** efterskrevne vidnede, at den tid Christen Pedersen ---- Maren Brand til høring over Knud
Christensen i dag 8 dage, da stod han på tingstokken, og de der var opnævnt til høringer, ved siden
af tingstokken.



** Søren Møller klagede, at de havde ---- på hans gård ulovligt og borttaget hans stang og garn.

** efterskrevne vurderede en høle for Jacob Gram i ----, som han havde i pant af Christen
Svendsen.

** synsmænd hjemlede, at det gærde, som er imellem Peder Kare og den gård, som Anders
Tøgersen iboede, det er ikke så færdigt, at det kunne være Peder Kare uden skade.

mandag for olai. (27/10 1573)

** Las Graver beskyldte Oluf Ferslev, at han slog ham i sin pande med et glas og Hans Rødhoved
slog ham siden med en kande.

** Las Pedersen gjorde sin bror Mads Pedersen fuldmyndig at forfølge hans tale.

** Peder Christensen delt af Christen Mikkelsen i Grensten for den forsømmelse, han havde imod
ham, for han gjorde ikke den rejse frem og tilbage, som han havde lovet ham.

(31)

** synsmænd vidnede, at Steffen Mikkelsen er såret i sit hoved, og beskyldte han Anders Nissen, at
han gjorde samme skade med en kniv.

** Christen Pedersen vidnede, at Maren Steffensdatter var hos ham at lade ham se sår og synsk
gerning, og beskyldte hun Anders Nissen, at han gjorde hende det.

** Anders Nissen sagde, at Jens Karup gjorde ham hverken sår eller skade.

** Anders Nissen klagede på Bennit Snedker, at han gjorde ham sår og skade med en økse.

** Peder Smed varsel til Anne Vissings.

** efterskrevne vidnede med Peder Gram.

mandag for laurentii. (3/8 1573)

** mester Tøger Lassen skødede Anders ---- Møller på mester Laurids ---- og mester Laurids ----
vegne efter deres breve og fuldmagts lydelse den gård og ejendom, Jens ---- nu iboer.

** efterskrevne blev opnævnt til høringer.

** efterskrevne vidnede, at som Maren Christensdatter stod i deres stegers og bryggede for deres
husbond, da kom Jacob Piber ind og sagde til Maren Christensdatter, du havde nok en flyede mig en
stor hoben hug, så tog han hende i håret og slog hende omkuld, og rykkede håret af hende, og stak
en kniv ned og ville have haft i hende, så kom de imellem, og fik ham af gården.

(32)



** varsel til Jens Årup for Jens ----.

** Niels Lassen lod fordele.

** Peder Svensk klagede på Christen Matiasen, at han gjorde ham sår og skade i sin gård.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Anne Peder Hvids og hendes datter Karen Pedersdatter og
tilspurgte dem, om de hørte, at Mads Brand gav Peder Byrials hustru onde ord, da sagde de nej.

** Niels Bysvend lod fordele.

lørdag for laurentii. (8/8 1573)

** Christen Pedersen byfoged med hr Frands Knudsens fuldmagt skødede Mikkel Pedersen det hus,
som hr Frands iboer.

** Mikkel Mortensen forpligtede sig intet at fly ---- de penge, som han hende skyldig var til skt
Mikkelsdag først kommende, eller at gøre ---- gården ryddelig.

mandag, som skt laurentii påfaldt. (10/8 1573)

** 8 mænd vidnede, at Christen Mortensen i Hagenstrup mølle 4.ting har --- salig Peder Mikkelsens
gods sølv penge og mere rørende gods ligeså som at det var, der han døde.

** Christen Mikkelsen ---- sig ---- salig Peder Mikkelsens gods til Dorte Ousens til skt Mikkelsdag,
eller da at stå dele derfor.

** efterskrevne vidnede, at da regnskab var blevet gjort imellem Søren Vissing og Mikkel Ousen,
da blev Mikkel Ousen 1 daler skyldig.

(33)

** Anne Lydiksdatter havde ladet indstævne Anders Tøgersen for 5 daler, som hun havde i pant af
Søren Nielsen for 10 markstykker, som skulle tilhøre Anders Tøgersen, hvilke 5 daler hun havde
antvortet ham i hendes hus, og noget på 2.stund derefter kom han igen og sagde, at han fik ikke
uden 4 daler. sagen blev opsat 14 dage.

** dom imellem C Mortensen i Hagenstrup mølle og Mogens Nielsen.

** efterskrevne vidnede, at siden borgmester og råd havde optaget dom imellem Anders Tøgersen
og Anne Lydiksdatter, da er Anders Tøgersen kommet til tinge med en landstings stævning over
Anne Lydiksdatter.

** efterskrevne vurderede efterskrevne for Mette Pedersdatter, som hun havde i pant af Las i
Rosengård.

** Else Vrangsdatter delt af Niels Hansen.



** Anders Tordsen Maren Knudsdatter Henrik Spillemand og Christen Prammand delt af Laurids
Markorsen.

skt ludvigs mandag. (17/8 1573)

** efterskrevne vidnede, at de sad inde til Mette Pedersdatters, så kom Niels Pedersen Vendelbo til
døren ----.

** efterskrevne vidnede, at en tid siden da var de inde til Anne Lydiksdatter, og Anders Tordsen ----
5 daler af hende, og han tog dem, så spurgte hun ham, om han ville skifte hende nogen af førnævnte
dalere, da sagde han nej, han havde skiftet en af samme dalere.

(34)

** efterskrevne vidnede, at Mikkel Ousen sagde, at han var borger i Århus, og havde skattet og
tynget deri ----.

** Anders Madsen i lille Torup og Maren ---- blev forligt om de ----, han havde gjort for hendes
husbond, så hun skulle give ham 3 markstykker.

** efterskrevne vidnede, at Jens Remsnider tilspurgte Esben Smed, hvorfor han havde stævnet ham
til landsting, da svarede Esben Smed, at han mente, at det var ikke uden skæmt, fordi det ---- var
ikke ----.

** Simon Knudsen i Holbæk delt af Las Albæk.

** dom med Søren Olufsen med de knive.

** ---- Suder i Tind og Christen Pedersen i Nørtind ---- delt af Niels Hansen.

lørdag for bartolomeii. (22/8 1573)

** Anne Vissings tilspurgte Peder Gram, hvorfor hendes salig husbond skulle omdrage de 20 daler
med ham, da svarede han, vel i ved det, Anne, de var for en rød okse, han stjal mig fra i Guds som
venners vissen.

onsdag post bartolomeii (26/8 1573)

** efterskrevne vidnede, at Søren Christensen var for Søren Hofmands dør og æskede ham ud og
kaldte ham tyv skælm og bøsvig og sagde, kom herud, jeg vil nu skifte svogerske med dig.

mandag, som bartolomeii påfaldt (24/8 1573)

** dom imellem Niels Hadsten og Christen Sørensen i Jennum, at efterdi Christen Sørensen har
givet Niels Hadsten 11 daler for en hest, da bør samme hest at følge Christen Sørensen.

** dom imellem Jens Lassen og Niels Mortensen i Grølsted på Peder Christensen i ----- vegne.



(35)

** efterskrevne delt.

** efterskrevne vidnede, at Jens Møller sagde til Niels Lassen, at Knud Vittenkop var så ærlig som
Niels Lassen var, og Niels Lassen sagde, at det var m: pokkers, og dermed søgte de hverandre og
slog hverandre med deres næver, og dermed kom de i borgen tilsammen, og efterskrevne sagde god
for dem, at de skulle være hverandre ubevaret.

** Anders Grydestøber vidnede, at en tid siden da kørte ham til Århus og mødte Esben Smed, og
spurgte ham, hvor han havde været, da svarede han, at han var i Århus for at stævne 2 mænd, som
havde vidnet med Knud Christensen.

** efterskrevne vidnede, at de hørte, at Esben Smed sagde her på tinget, at de to mænd af Århus
havde mistet deres fingre, og Esben Smed benægtede, at han havde aldrig sagt disse ord.

** Søren Knivsmed sagde, at den tid Esben Smed forhvervede den sidste landstingsdom, og Søren
havde stævnet ham, da var Esben to gange overgået i deres lavshus.

** efterskrevne vidnede med Mikkel Ousen, at han havde handlet sig vel.

** Niels Jensen, tjenende i Velling i Tyrsting herred, gav Anne Christensdatter afkald på sine egne
og på sin mor Kirsten Hanses vegne for hvis arv, som dem kunne være tilfaldet efter Tomas ----,
Anne Christensdatters husbond, og Christen Madsen, Mads Smeds søn, på sin fars vegne på Madses
hustru ---- Jensdatters vegne og Rasmus Svendsen på sin hustru Helle Jensdatters vegne.

** ----.

(36)

mandag for egidii. (31/8 1573)

** efterskrevne vidnede, at de havde kendt Niels Lassen af sin barndom og til denne tid, da har han
handlet og skikket sig først som en ærlig god tro dannesvend, og siden han blev gift, som en ærlig
from tro dannemand.

** dom imellem Jens Lassen og ---- Bartskær.

** efterskrevne var hos Søren Knivsmed, da lå han på sin seng, men hvad heller han var så syg, han
kunne ikke komme hid og svare for sig eller ej, vidste de ikke.

lørdag for natavit maria. (5/9 1573)

** efterskrevne vidnede, at den tid Hans Grisper kom til Jesper Bartskærs, da havde han
efterskrevne gods med sig.

mandag for vorfruedag. (7/9 1573)



** varsel til Anne Vendelbos og Niels Pedersen Vendelbo for rigets lysning.

** varsel til Søren Madsen fra Jens Bagge i Gassum.

** efterskrevne vidnede, at på skt Laurentiidag sidst forleden, da var Bendt Pedersen foged på
Kollerup og Mikkel Ousen til Christen Pedersen, og blev de forligt tilsammen om den gæld, Mikkel
Ousen var Bendt Pedersen skyldig, som han skulle betale ham inden 8 dage.

** Peder Gram tilspurgte Anne Vissings, om hun ville holde den kontrakt, som blev gjort imellem
ham og hendes salig husbond, da svarede hun, at havde der gået nogen breve og segl, som det lyder
på, da skulle han lægge det frem, og hvad hende burde da at svare dertil, da ville hun det gøre.

(37)

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Anne Vissings salig husbond Søren Vissing som en
dannesvend og som en ærlig dannemand.

** efterskrevne vidnede, at da den dom var gået imellem Jørgen Grisper og Søren Christensen om
det gods sølv og penge, som de omtvister, da var de begge forsamlet i Niels Svolgårds stue, og der
forligte de dem tilsammen i så måde.

** dom imellem Christen Mortensen i Hagenstrup og Mogens Nielsen.

** Niels Buntmager delte Christen Christensen.

** dom imellem Søren Jensen i ---- og Anders Lassen.

** Esben Smed delte Søren Knivsmed.

** varsel for Mikkel Ousen til Anne Vissings.

** synsmænd hjemlede, at den ---- vollade uden den fanger hjælp, da falder den ned og gør Peder
Pedersen og andre mænd skade, og er ganske Volgården så godt som øde og vindlukket, og Niels
Søver tilbød at ville holde sin part færdig, eller tage den slet bort på det, ingen mand skulle fange
skade af den.

** efterskrevne vidnede, at Las ---- hustru og pige har sagt for dem, at Søren Vissing fik et blåt
stykke klæde af Mikkel Ousen i Vinterslev, som han lagde i sin slæde, og hvad heller det var betalt
eller ikke, eller det var hans eget klæde, det vidste de ikke.

** Christen Mikkelsen vidnede ---- og lovede dem 12 daler, hvad mønt, det var i, blev ikke omtalt.

(38)

mandag, som helligkorsdag exaltationis påfaldt. (14/9 1573)

** Christen ---- fordelte Rasmus Møller i Ørvad mølle.



** Niels Nielsen i Grølsted delt af Anders Henningsen.

** efterskrevne vidnede, at Laurids Snedker forpligtede sig at det første ting, efter Christen skulle
komme hjem, da skulle han tale hans minde for hvis gæld, han var ham skyldig.

** dom imellem Berete Stigsdatter og Hartvig Clausen.

** dom med Mads Brand og Esben Smeds eng.

** efterskrevne vidnede med Maren Esbensdatter.

** Anne Vendelbos delt af Mogens Skov.

** Svend Rasmussen delt af Peder Mortensen.

** Søren Hofmand og Baltser Mikkelsen sagde god for Albret Guldsmed og Niels Svolgård og
Søren Smed sagde god for Jens Hvid.

mandag som skt mathias påfaldt. (21/9 1573)

** Niels Pedersen Vendelbo delt af Las Jacobsen.

** Jens ---- delt af Søren Søver.

** efterskrevne vidnede, at Laurids Jensen guldsmedesvend satte Jens Frost i Vivild et forgyldt
sølvbælte i pant på Laurids Hammers vegne for 10 enkende daler.

** efterskrevne vidnede, at fra salig Søren Olufsens ejendom og op til Christen ---- ejendom, der
stod et gærde.

** efterskrevne vidnede, at Knud Christensen sagde, at han vidste ikke med Maren Esbensdatter
andet end dydigt og godt, og hvis, han havde sagt på hende, det var af hans uforstand, og derfor
forsvor han Randers by, efterdi han vidste ingen skel dertil, og hvis han findes nogen tid herefter i
Randers by, da tilbød han sig at lide livsstraf derfor.

(39)

mandag for michaelis. (28/9 1573)

** Niels Turesen og Peder Turesen i Holmstol 3.ting æskede 30 daler af Anne Vendelbos.

** efterskrevne vidnede, at Søren Mikkelsen, født i Pisselhøj, bestod, at han har stjålet en sort
gilding og et sort øg, og blev dømt derfor af efterskrevne domsmænd.

** Mikkel ---- vidnede, at på søndag 14 dage sidst forleden sagde hans hustru for ham, at der var
kommet en karl af Jens Hvids gård, og tog æbler og pærer og stod og spiste iblandt folk, der han var
kommet af abildgården.



** Las Nielsen i Hjermind voldsvoret af Anders Jensen.

** dom med Jens Bødker.

** Anders Rovsing delt af Peder Byrial.

** Niels Pedersen Vendelbo delt af Søren Villadsen i ----.

** efterskrevne vidnede, at Villum Glarmester sagde, at borgmester og råd var hans fri hjemmel til
det stykke gyde, som han havde inddraget i skt Peders gyde.

** Las Albæk delte Søren Pedersen i True for løfte, som han havde lovet ham, og ikke har holdt det.

(40)

mandag post fransii. (5/10 1573)

** efterskrevne vidnede, at Mette Marie Christensdatter og Gertrud Christensdatter har handlet og
skikket dem redeligt og vel.

** Mads Skrædder delt af Knud Skrædder.

** efterskrevne vidnede, at som i går var måned om aftenen, da var der nogen for Anders Segalts
dør og gav hverandre onde ord, så kom Niels Pedersen løbende, og Rasmus Mikkelsen og Anders
---- kom ud, og de huggede tilsammen med deres værger, og da klagede Niels Pedersen sig, at han
havde fået skade, og andre vidnede, at den tid Niels Pedersen Vendelbo og Rasmus Mikkelsen og
Anders ---- slog tilsammen, da så de, at Rasmus Mikkelsen slog 9 slag ad Niels Pedersen med et
spyd, men hvilket han fik skade af, vidste de ikke.

** Jens Kare blev forligt med Anne Spends i så måde, at han skulle give hende 100 daler og 50
daler til Løjbjerggård, og derimod skal han have halv Anne Spends gård og ejendom, som var
hendes lod og anpart.

(41)

** Mikkel Snur havde ladet stævne Margrete Davids for nogen gæld, som han ville bevise med tre
mænd, da vidste fogden ikke andet end Margrete Davids er pligtig at stille Mikkel Snur tilfreds for
samme gæld.

** efterskrevne vidnede, at sandemænd svor Anders ---- skomagersvend vold over for sår og skade,
han gjorde Niels Pedersen Vendelbo efter det vidne, efterskrevne for dem vidnet havde, og svor
Rasmus Mikkelsen kvit, efterdi der er ingen vidnesbyrd, at han har gjort ham sår og skade.

** sandemænd svor Albret Guldsmed tingfred over, for han forstyrrede Jens Hvid ved tinget, og
ville slå ham med en økse, og svor Jens Hvid kvit, for han vendte sig selv, der Albret søgte ham
med den.



** Jens Christensen borger i ---- voldsvoret af Peder Nielsen.

mandag post dionysius. (12/10 1573)

** 8 mænd vidnede, at Søren Christensen sagde, at han vidste ikke med Søren Hofmand andet end
ære dydigt og godt, og hvis ord og tale, han havde sagt ham til, de var sagt i drukkenskab, og ingen
skel han vidste dertil.

** Jens Pedersen i Tindvig delt af Anders Simonsen.

** Peder Svensk delt af Niels Hjermind.

(42)

** Søren Nan foged på Skern havde indstævnet Anders Tordsen og beskyldte ham, at han havde
lovet og tilsagt Frands Brachner til Kirkedal, at han skulle ophugge et stykke hus for ham på 9
binding og gøre det færdigt med lofter vinduesbånd og døre, dertil svarede han, at hvis Søren Nan
ville give ham halvt de penge, som tilbage stod af de penge, som ham var lovet for samme arbejde,
da ville han færdiggøre det, da vidste fogden ikke andet, end Anders Tordsen er pligtig at
færdiggøre sit arbejde.

** efterskrevne vidnede, at i dag 8 dage var de over et forligelsesmål imellem Jens Søver og Keld
Nielsen i så måde, at skellet skulle gå imellem begge deres hjørnestolper.

** Poul Nielsen Peder Nielsen Niels Sparkær gav Tomas Ferslev afkald for al rørende bo og løsøre,
undtaget hus og ejendom.

(43)

mandag før severinii. (19/10 1573)

** Peder Jensen i Mariager fordelte Claus Mortensen i Langå.

** efterskrevne vidnede, at de har kendt Anne Sørensdatter som en ærlig god tro pige i alle måder.

** efterskrevne vidnede, at Ludvig udlagde 4 daler for den dele, Rasmus Mariager havde til ham for
12 daler, som han havde lovet borgmester og råd for borgerskab, og Ludvig lovede at rette for sig
efter byens privilegier.

** efterskrevne vidnede, at de hørte og så, at Poul Hvid borgmester lod læse KM brev, at efterdi
Christen Hvid og Jep Hvid brødre er kommet i trætte med hverandre indbyrdes og gjort bordag her i
Kolding, og derover er blevet grebet og indsat i fængsel, og da deres far nu for den sag har stillet os
tilfreds, da har vi af synderlig gunst undt og tilladt, at førnævnte Christen Hvid og Jep Hvid herefter
for denne sag må og skulle være fri ledig og løs, dateret Koldinghus 25/9 1573 Frederik med egen
hånd underskrevet.

** Jens Rasmussen lod voldsværge Oluf Christensen i Norring.



(44)

mandag for simonis et judæ. (26/10 1573)

** Peder Poulsen i Fårup fordelte Peder Christensen.

** Peder Vejerslev i Horslev voldsvoret af Rasmus Snedker.

** Mogens Tomasen i Mejlby fordelte Jørgen Lauridsen.

** Anders Skrædder delt af Knud Skrædder.

** Niels Holm delt af Rasmus Simonsen.

** Mette Rasmusdatter delt af Mads Madsen.

** synsmænd hjemlede, at den stolpe, som stod nedenfor den indre portstolpe, den stod ---- meget
for nær, efterdi der ikke var tre kvarter til tagdrop, og hælder porthuset noget på ham.

** Peder Mortensen delt af Las Graver.

** Mogens Skov 4.ting æskede af Anne Vendelbos både på sine egne og på hans bror Jacob Skovs
vegne hovedsummen, som hun var dem skyldig, med zintse forsømmelse og skadegæld efter hendes
brevs lydelse.

mandag post omnium sanctorii. (2/11 1573)

** Niels Roslev fordelte Anne Vendelbos på sin datters vegne.

** Søren Pedersen tilbød Anne, Niels Frandsens hustru, to bøsser, som hun havde pantsat ham.

** Jens Lassen i Tebbestrup delt af Rasmus Sørensen.

** Jens Skrædder 4.ting havde opladt den kålgård, som han havde i pant af Maren Mouridsdatter,
og æskede sine penge.

** Jens Pedersen i Lindvig delt af Anders Henningsen.

** efterskrevne vidnede, at Knud Jensen forpligtede sig at flytte sit skillerum ind imellem begge
deres hjørnestolper.

(45)

** efterskrevne vidnede efter Hans Rødhoveds og Jens Andersens vidne.

** Svend Lang og ---- i Tånum delt af Anders Hammershøj.

mandag for martini. (9/11 1573)



** 8 mænd vidnede, at som Søren Christensen stod inden tinge, og Jacob Skov var uden tinget, og
gav hverandre onde ord, løb Søren Christensen af tinget med sin kniv ude, og søgte Jacob Skov
med, og Jacob Skov fik en hammer og holdt op imod ham.

** Bay Pedersen og Peder Nielsen satte borgen for Jacob Skov, og Mads Madsen og Søren
Mortensen satte borgen for Søren Christensen.

** Niels Holm delt af Morten Nielsen i Ølst.

** Niels Frandsen i Albæk delt af Maren Svendsdatter.

** efterskrevne vidnede, at Anders Christensen bestod, at han havde ---- den hånd----, som Maren
Brams havde ----.

** otte mænd vidnede, at Mads Pedersen tilspurgte Maren Brams, om hun havde udgivet ----, som
det brev indeholder, da sagde hun nej.

** efterskrevne vidnede, at Niels Simonsen i Vellev ----.

** efterskrevne vidnede, at de havde aldrig hørt, det Anne ---- har fået varsel af Jens Rasmussen i
Tindbæk for dele.

** Esben Smed forpligtede sig at stå dele her i dag 14 dage.

** Anne Heldt i Albæk delt af Anders Smed.

** Rasmus Kvist i ---- voldsvoret af Rasmus Smed.

** efterskrevne vidnede, som var Jørgen Pedersens vidner.

** Niels Pedersen Vendelbo voldsvoret af Søren Lassen for sår og skade, han gjorde ham.

(46)

** Mikkel Mortensen forpligtede sig, at han enten skulle tale borgmester og råds minde og Anders
Bay på kirkens vegne inden voldsdag, eller at rømme den gård, han iboer, efter den udvisning, som
han udvist er.

** efterskrevne vidnede efter Jens Andersen vidne, hvori han bekender, at den tid Jesper Nielsen og
Jens Tomasen Ferslev kom i bordag, da begyndte Jesper Nielsen at ville låne nogen penge af Jens
Ferslev, 11 mark, som han var ham skyldig i tusind pokkers navn, da svarede Jens Ferslev, at han
havde ikke så mange penge hos sig, men han kunne give ham 4 mark, da svarede Jesper Nielsen, at
han ville give ham pokker med hans 4 mark, og tog et volbirkestob og slog Jens Ferslev i hovedet,
og tog efter en trækande stod med øl og ville slået Jens Ferslev dermed, da kom han op og tog imod
kanden med den venstre hånd, og så slog han ham med sin degen.

mandag post martini. (16/11 1573)



** Niels Lassen sagde for tingsdom, at hvis Anne Svendsdatter var Mads Rasmussen noget pligtig,
da skulle hun stå dele derfor inden i dag 14 dage.

** synsmænd med Maren Gødesdatter vidnede, at hun var brøstløs og ---- imellem på hendes ager
sommesteds 4 alen og sommesteds 3 alen er hende brøst alle steder.

** disse ---- efter hr Frands Knudsen.

** synsmænd hjemlede, at det plankeværk og hus, som stod imellem ---- og Rasmus ----.

(47)

** Christen Sørensen voldsvoret af Jens Rasmussen.

** Jens Søver og Keld Nielsen forpligtede dem at møde med hverandre med deres breve for
borgmester og andre dannemænd.

** Anne Vendelbos delt af Niels Roslev.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Søren Nielsen i Vormstrup og adspurgte ham, om Søren
Vissing annammede 8 øksne af Anne Lydiksdatter på Niels Borres vegne i Ribe eller på sine egne
vegne, da svarede han, at Søren Vissing solgte samme øksne, og Anne Lydiksdatter sendte sine
øksne bort.

** efterskrevne vidnede med Peder Nielsen Havrum.

** efterskrevne vidnede efter Mikkel Jensens vidne.

(48)

mandag, som skt clemendsdag påfaldt. (23/11 1573)

** efterskrevne vidnede, at de hos var i Anne Lydiksdatters staldgård, og hørte, at Søren Vissing
købte Anne Lydiksdatter de 9 øksne af, halvdelen af betale til pinsedag og halvparten til skt
Ludvigs søndag.

** efterskrevne vidnede, at en Riberkarl var i Anne Lydiksdatters staldgård, og var Søren Vissing
derhos i staldgården samme tid.

** Peder Kare vidnede, at den ild ---- jern ----, som de brændte de øksne med i Anne Lydiksdatters
staldgård ----, den hørte ikke til hans, og hørte han, at Anne Lydiksdatter -----

** efterskrevne gjorde Peder Clemendsen Søren Jensen og andre Velling mænd trussel for Anders
Jensen, at han havde dele ----.

** Anne Vissings tilspurgte Anne Lydiksdatter, om hun havde intet håndskrift af hendes husbond,
eller hun havde noget vidnesbyrd eller levende mands røst, at hun havde æsket de penge af hendes



husbond den stund, han levede, da svarede Anne Lydiksdatter, at hun vidste ikke, det han skulle dø
så snart.

** efterskrevne vidnede, at Søren Nielsen Vormstrup bestod for dem, at han og Søren Vissing gik
og snakkede tilsammen på Randers gade, da kom Anne Lydiksdatter gående til dem og tilspurgte
Søren Vissing, om han ville hjælpe hende til gode, at hun kunne blive af med hendes øksne hos den
mand, han solgte sine øksne, da sagde han, ville hun selv stå sin ---- for, da ville han hjælpe hende
alt det gode, han kunne.

** efterskrevne vidnede, at de var hos Anne Vissings og æskede nogen penge på Anne
Lydiksdatters vegne, for nogen øksne, som hendes husbond Søren Vissing havde købt hende af, da
svarede hun, at hun var hende ikke penge skyldig, og ej heller vidste, at hendes husbond havde købt
øksne af hende.

** efterskrevne vidnede, at Jens Søver på sin hustru Dorte Andersdatters vegne og på hendes bror
Jens Andersens, og Peder Lassen på sin hustru Mette Andersdatters vegne gav mester Tøger på sin
hustru Gertrud Hofmandsdatters vegne og på Jacob Hofmands vegne og Niels Søver på sin hustru
Else Hofmandsdatters vegne afkald for det værgemål, som P ---- havde haft for salig Anders
Jensens ? børn.

(49)

anden mandag.

** Anne Sørensdatter bestod, at hun stjal 2 alen vadmel til Morten Kærs og solgte Maren Broges,
og hun lovede hende noget ---- for samme vadmel.

** Karen Nielsdatter, som sagde sig at være født i Hasseris, vidnede, at hun brød ind i Arent ----
krambod og ville have stjålet af hans gods, og sagde, at en landsknægtpiber ved navn Enok befalede
hende det, og for sådan deres gerning blev de dømt til kagen at miste deres hud.

mandag, som skt andreas påfaldt. (30/11 1573)

** efterskrevne vidnede, at Maren Brams antvortede Søren ---- 13 daler, som var af de penge, som
Maren Brams havde oppebåret for det ----, som Dorte Svenskes og Anne---- havde købt af fru
Kirsten Aksel Juels.

** efterskrevne vidnede, at for 4 år siden var Christen Madsen, som tilforn var i Hølingsholm, i
Mette Lydiks stue og takkede hende for de to tønder øl, hun havde sendt ham, og lovede at skulle
betale dem, før han drog her af byen.

** Bodil Lydiks lod voldsværge Mads Næstved i Viborg.

(50)

mandag post skt nicolaidag. (7/12 1573)



** Niels Mikkelsen vidnede, at Christen Mortensen i Hølingsholm hentede 2 tønder øl af Mette
Lydiksdatter i Randers ----.

** Laurids Hammer delte efterskrevne.

** Peder Mortensen i Virring klagede manddød over Jens Ferslev for Jesper Nielsen hans hustru,
som han skulle slået, ligesom han klagede over graven, og tilbød ham lejde og dage til tinge ----.

** Tomas Ferslev begærede lejde og dage, og Christen Pedersen tilbød på kongens og ----.

** synsmænd.

** Mikkel Mortensen i Sønderlyng fordelt af C Mogensen Mollerup.

** efterskrevne vidnede, at Søren Tromslår forpligtede sig at tale Niels Lassen og Mads Andersens
minde for hans skade, han havde gjort dem.

** Niels Christensen i Helsted delt af Anne Svendsdatter.

** Jens Helgensen i ---- delt af Søren Smed.

** Morten Rovsing lod fordele efterskrevne.

(51)

mandag post lucia (14/12 1573).

** efterskrevne vidnede, at treti dage efter Jesper Nielsen døde, var de inde til Mogens Skovs og
ydede noget korn, og da kom Mogens Skov med et vidne, som Jens Andersen Hans Pedersen og
Jørgen Pedersen vidnet havde på Jesper Nielsen den tid, den bordag kom imellem ham og Jens
Tomasen Ferslev, da hørte de, at Jesper Nielsen begærede af Jens Tomasen, at han skulle låne ham
11 mark på sin husbonds vegne, og da bød han Jesper Nielsen 4 mark på regnskabet og gav ham
mange onde ord og tog til sin daggert, da tog Jesper Nielsen et volbirkestob og stødte ham med øllet
under øjnene, og han kunne ikke undvige, for han var klemt mellem skiven og væggen, og klagede
Jesper Nielsen på Jørgen Pedersen, at han havde vidnet på ham, og han var ikke i huset den tid.
varsel til Jens Tomasen Ferslev og til Dorte Rødhoveds for dette vidne.

** Anne Lydiksdatter tilspurgte Anne Vissings og Anders Bay, om salig Søren Vissing købte hende
ikke de 9 øksne af, som de trætter om, da sagde de nej, at han købte hende ikke samme 9 øksne af.

** Mads Vognsen i Tånum voldsvoret af Jens Rasmussen.

** Morten Villadsen i vester Velling delt af Rasmus Smed.

(52)

mandag som thomæ påfaldt. (21/12 1573)



** efterskrevne vidnede, at det ungsvin, som Jens Andersen havde her i dag på tinget, det var født
af hans eget svin, og blev hugget på vasen, det indkom og døde.

** efterskrevne vidnede, at de 3 svin, som var Jens Andersens, han havde ladet genne op til tinget,
de havde ens mærke med det ungsvin, som Jens Andersen og Mette Pedersdatter trættes om.

** Anders Jensen delt af Peder Olufsen snedker.

** dom imellem Morten Rovsing og Erik Tøffelmager. Rasmus Nørager bestod Morten Rovsing på
byens vegne den ----, han købte af Erik Tøffelmager.

** Niels ---- i Bjerregrav delt af Jens Tomasen i Heldt.

** Laurids Christensen i Kovsted delt af Søren Pedersen.

** Mads Karmand delte Simon Pedersen i Værum på Anne Karmands vegne.

** Niels Stygge i Gerlev voldsvoret af Bay Pedersen for 12 skæpper havre.

** Niels Pedersen i Romalt delt af Rasmus Knudsen.

** Morten Rovsing borger havde tiltale til Erik Tøffelmager for en kålhave, han ham solgt havde,
og ikke kunne hjemle ham den, og satte i rette, om Erik Tøffelmager burde ikke at igen give ham
hvis penge, som han ham derfor givet har, efterdi han ikke kunne hjemle ham den, hvilket Erik
Tøffelmager blev tildømt.

(1)

** Randers bys tingbog anno 1587.

(2)

** sandemænd, til vargield.

(3)

8/1 1587.

** Rasmus Gregersen Tømmermand. hans hustru Anne Mouridsdatter sigtede Anders Pedersen i
Tånum, at han fik hende sin hånd i sin egen gård, og tilsagde hende, at han skulle betale hende for
sin umage, og hvis bekostning, hun lod bekoste på hans søster Kirsten Pedersdatter, som lå syg i
Randers til Søren Rings hus. andre vidnede derom.

(4)

** Oluf Tygesen Tømmermand har afsagt al arv og gæld efter sin far Tyge Jensen hans død og
afgang, og vil ikke nyde eller undgælde arv og gæld.



** Jens Sørensen Gedsted lod fordele for fald.

(5)

** Anker Poulsen i dag til 4.ting på KM vegne har æsket af Dorte Grams et pantebrev, som Laurids
Pedersen, fordum foged på Torup, har forhvervet af Laurids Hansen i Værum på et hus i Værum, og
hendes husbond Peder Gram har taget i forvaring på sine egne og medbrødre forlovsmænd deres
vegne.

** Mogens Skov lod fordele for fald.

(6)

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Niels Bager lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(7)

** Rasmus Fynbo og Mads Hornbæk gav hverandre afkald got hvis arv, de sig havde imellem og
delt efter Kirsten Rasmusdatters død og afgang.

** Peder Jørgensen Skrædder lod fordele for fald.

** Hans Skriver lod fordele for fald

(10)

** Niels Madsen lod fordele for fald.

(11)

15/1 1587.

** Christen Lassen på sin bror salig Niels Lassens børns vegne har udvist Kirsten Rasmusdatter fra
den gård, som hun nu iboer.

** Las Snur lod fordele for faldsmål.

(13)

23/1 1587.



** Jacob Knudsen Fisker lod fordele for fald Rasmus Nielsen skomagersvend og Mads Nielsen for
hvis arvelod, der ham med sin hustru Dorte Nielsdatter er arveligt tilfaldet efter hendes bror
Christen Nielsen, som døde i Hald, som de har oppebåret og forholdt hende for.

** Henrik Bartskær, sandemændene. førnævnte 8 mænd synede Henrik Bartskær er slået et sår
tvært over sit venstre øre og et under sit øje, som han beskyldte Lydik Rasmussen for.

(14)

** Søren Terkildsen. synsmænd synede et gammelt gærde imellem førnævnte Søren Skrivers gård
og Christen Lygtemagers gård, der er mange hul på samme gærde, og der går mange svin i haven.

** Niels Bang. Niels Bang og Mikkel Knudsen bekendte, at de var hos Anne Bangs salig Mads
Rasmussens efterleverske, og gav hende tilkende, at Niels Bang til bytinget vil give last og klage, at
hendes tag ligger ind på hans hus og bygning, og hendes bygning fortager ham lyset for hans
vinduer, og vil derover lade tage uvillige mænds granskning og tilbød hende, om hun ville tage den
halve part, da vil han tage den halve part af hvem, som han kan bekomme, da svarede hun, at hun
vidste Niels Bang intet dertil at svare, førend han fanger borgmester og råds dom.

(15)

** Laurids Jacobsen lod voldsværge Laurids Christensen i Vestrup.

** Las Andersen lod fordele for fald.

** Iver Simonsen i Jebjerg lod fordele for fald.

(16)

** sandemændene. Lydik Rasmussen lod syne et langt ribbel for i sin pande, som han beskyldte
Henrik Bartskær for.

** Poul Hårbo i Grensten lod fordele for fald.

** Laurids Jacobsen. synsmænd synede et gærde imellem hans og salig Hans Rødhoveds have, og
det gærde, som Hans Rødhoveds arvinger tilkommer for deres anpart at holde færdig, er altsammen
nedfaldet og ligger på jorden under fæfod.

(17)

** Poul Nielsen til 4.ting har tilbudt Poul Rasmussen i Helsted på hans egne og sin mors vegne
Maren Rasmusdatter, Christen Ibsen vognmand i Randers på sin hustru Helge Rasmusdatter,
desligeste hendes søster Anne Rasmusdatter deres vegne, den 2 tønder kedel til løsen, som salig
Peder Rasmussen har ham pantsat.

** Bendt Hansen lod fordele for fald



(18)

** Anne Bangs lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald

(19)

** samme lod fordele.

** Christen Bay lod fordele for fald.

(20)

** Margrete Nielsdatter lod fordele for fald.

** Mette Pedersdatter lod fordele for fald.

** Anne Jensdatter, Søren Hofmands, lod fordele for fald.

(21)

** Anne Bangs lod fordele for fald.

(23)

30/1 1587.

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

** Jens Esbensen Foss lod fordele for fald.

** Mogens Skov lod voldsværge Christen Christensen i Hald.

(24)

** Bay Pedersen Hans Byrial lod fordele for fald Kirsten Rasmusdatter salig Hans Rødhoveds
efterleverske for deres arvepart, hun forholder dem, som dem er tilskiftet efter hans død.

** Oluf Olufsen lod fordele for gæld.

** Henrik Bartskær lod fordele for fald.

(25)

** Bay Pedersen lod voldsværge Jens Pedersen i Tjæreby.

** Bay Pedersen lod fordele for fald.



** Bendt Hansen lod fordele for fald.

(27)

6/2 1587.

** Las Jensen Sode lod fordele for fald.

** Jørgen Rosenkrantz. synsmænd hjemlede, at 5 vinduer i hans bod, som Tomas Nørager iboede,
er meget ilde sønderslået, og en væg stødt løs.

(28)

** mester Peder Jespersen i Bjerregrav. Peder Nielsen Ormstrup bekendte sig at være ham skyldig
115 daler, og har derfor pantsat ham sin gård.

** Keld Kastrup lod fordele for fald.

(29)

** Mogens Skov Laurids Jacobsen. Mogens Skov bekendte sig på sin datters barn Rasmus Hansens
vegne, salig Hans Rasmussens søn, som han er ret lovværge for, over et ret arveskifte at have været
med sin svoger Laurids Jacobsen om hvis efterskrevne arv, førnævnte Hans Rasmussens søn
Rasmus Hansen arveligt kan tilfalde efter sin fars død, som han har annammet af førnævnte Laurids
Jacobsen, og gav hverandre afkald.

(30)

** Morten Ibsen lod voldsværge Søren Christensen Kock i Gerndrup.

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

(31)

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

** sandemændene har tre gange lydeligt fremæsket Henrik Bartskær og Lydik Rasmussen, at de
skulle komme her til tinge og forklare dem for voldssager, de han hverandre tillyst og ladet syne
hver sin skade, og ikke de er fremkommet, førend fylding blev sat på sandemændene til samme tov
at gøre.

** Anker Poulsen Randers by. efterdi Henrik Bartskær og Lydik Rasmussen for tingsdom har ladet
syne sår og skade, som de har beskyldt hverandre for, og har sandemændene opkrævet over
hverandre, deres tov at gøre om samme skade, og ikke de nu i dag er fremkommet samme deres
klage at forantvorte, da svor sandemændene dem begge vold over på KM og byens vegne.

(32)



** Jens Christensen. Anders Sørensen skipper vidnede, at for 3 år siden ved midsommertide, han
skulle til Lübeck, da adspurgte han Jens Adsersen, om han skulle købe noget hamp hjem for ham,
da sagde han nej, Jens Christensen var ham 6 mark skyldig, dem havde han lovet at købe ham hamp
for, og efterskrevne vidnede, at Jens Christensen købte hamp i Lübeck og pakkede det i en tønde, og
han ydede Jens Adsersen samme hamp.

(33)

** Las Ammelhede på byens vegne. efterskrevne har synet byens mur og byens jord først ved
Østerport og derefter, som følger.

(37)

13/2 1587.

** Mads Kedelsmed lod fordele for hovedgæld.

** Niels Christensen lod fordele for fald.

** Peder Hvid. efterskrevne vidnede, at de var hos Niels Hjermind efter Peder Hvids og Las Hvids
begæring og æskede af ham på Anne Pedersdatters vegne rede og regnskab på hvis, han kunne blive
hende skyldig for hvis, han tilkommer i den gård, Niels Hjermind iboer, og tilbød ham, at dersom
han ville købe den lod og part, som hun har i samme gård, da skal han være den næste for sin værd,
hvortil han svarede, at dersom hun ville unde ham samme part for skelligt køb, da ville han købe
med hende.

(38)

** Anne Gravers lod fordele for fald.

(39)

** Mikkel Pedersen lod fordele for fald.

** Rasmus Bager. Hans Kiel for tingsdom med hånd og mund lovede, at han skal indkomme for
smedene i deres lavshus, når han tilsiges, og da tale smedenes minde til deres lav.

** sandemændene. Maren Sørensdatter lod syne for tingsdom hendes halsklæde blodigt for på, og
er rød på hendes kindben, som hun beklagede over Jens Pedersen Vendelbo, at han slog hende i
næse og mund.

** samme. synsmænd synede 3 små stød i den dør for den bod, Maren og Anne Simonsdatter iboer,
som syntes være stødt med et træ, og beskyldte Anne Simonsdatter Jens Vendelbo for samme
skade.

(40)



** Niels Tomasen skomager lod fordele for fald.

** Mogens Skov lod fordele for fald.

(41)

** Las Nielsen lod fordele for fald.

** Mette Pedersdatter lod fordele for fald.

(42)

** Mette Niels Ibsens lod fordele for fald.

** Niels Mouridsen fisker lod fordele for fald.

(43)

20/2 1687.

** Jep Lydiksen til 4.ting har tilbudt sine medarvinger Mads Sørensen Jørgen Pedersen Peder Ibsen
til lod og lovskifte i gård huse jord og ejendom hvis dem kan tilkomme efter sin salig hustru Karen
Nielsdatters afgang, og vil gøre dem deres udlæg efter uvillige dannemænds tykke.

(44)

** Mads Sørensen Jørgen Pedersen Peder Ibsen. i dag deres 4.ting Mads Sørensen på sin hustru
Anne Ibsdatters vegne, Jørgen Pedersen på sin hustru Maren Ibsdatters vegne og Peder Ibsen på
sine egne og sin bror Tomas Ibsens vegne har æsket Jep Lydiksen til lod og lovskifte med hvis dem
arveligt kan tilkomme efter deres mor Karen Nielsdatters død.

** Oluf Olufsen. efterskrevne vurderede en kedel, som han har i pant af Mette Andersdatter og en
rød engelsk kjortel, som er Tords, der tjente ham.

(45)

** Niels Groersen på Søren Ferslevs vegne lod fordele for fald.

** sandemændene. Jens Nielsen Pebling lod syne, at han er slået et hul ved sit venstre øje, som han
beskyldte Jørgen Mørks dreng for, ved navn Peder Mørk, at han slog ham på Torvegade.

** Søren Sørensen. efterskrevne vurderede et sengeklæde, han har i pant af Anders Jostsen bødker.

(46)

** Søren Andersen i Vorup lod fordele for fald.



** Las Hvid. synsmænd synede 3 gulv hus af Anders Grydestøbers stald, den ene side er nedfaldet
og ligger på Anne Pedersdatters boder.

** Anders Ruus lod fordele for fald.

(47)

** Mads Andersen lod fordele for fald.

(48)

** Mads Andersen lod fordele for fald.

** Peder Mikkelsen Støvring lod fordele for fald. Poul Andersen og Peder Jensen lod fordele for
fald.

(49)

** Laurids Tygesen i Haslund. efterdi Tomas Mikkelsen ikke kan bevise, at Laurids Tygesen ikke
har lovet eller sagt Tomas Mikkelsen nogen gæld i Randers bys frihed, men er arvegæld, da vidste
ikke byfogden nogen lovmåls forfølgning at stede over Laurids Tygesen, men Tomas Mikkelsen at
tiltale ham til sit værneting.

** Rasmus Christensen tømmermand lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

(50)

** Mogens Skov lod fordele for fald.

** Las Ammelhede på Randers bys vegne lod fordele for fald alle så mange, som er byen skyldig af
orlovsskat sagefald og stedsmålspenge.

** Søren Sørensen på sin husbond Anne Bang hendes vegne lod fordele for fald.

(51)

27/2 1587.

** Christen Hårbo lod fordele for fald.

** Oluf Nielsen lod syne et sår ved sin næse, som han beskyldte Niels Mortensen KM bådsmand for
samme sin skade.

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for fald.

(52)



** mester Tøger Lassen. Las Nielsen og Rasmus Nielsen på deres egne Christen Lassen på sin salig
bror Niels Lassens børn Jens Nielsen og Christen Nielsen deres vegne, som han er ret lovværge for,
skødede mester Tøger Lassen den gård på Torvegade, som Søren Trommeslår iboer.

** Poul Nielsen. Poul Pedersen i Rejstrup ville bevise med efterskrevne, at Inger Tomasdatter, som
nu er Niels ---- hustru, solgte ham den slibesten for 3 skæpper byg, som Poul Nielsen æsker ham 7
skæpper byg for på sin bror Hans Tomasens vegne den tid, hun var hjemme hos sin mor.

** Rasmus Christensen lod voldsværge Christen Tøgersen i Assentoft.

(53)

** Anker Poulsen. efterskrevne kundgjorde, at de havde synet og set hvis gods og arv, Berete
Bertelsdatter, som tjente Peder Pedersen borgmester, sig har efterladt, som døde af pestilens, og
samme hendes efterskrevne arv har han ladet forvare, om arvingerne ville komme det at vedkendes.

(54)

** Niels Tomasen på skomagernes vegne. efterskrevne gjorde Anders Jacobsen skomager i True
hans skudsmål, at han i dag er så lovligt forhindret i sin husbond Tyge Kruse til Svenstrup hans
arbejde, så han ikke kan møde til tinget og svare til hvis dele og sager, som skomagerne har ham at
beskylde.

** Anker Poulsen. efterskrevne vurderede et svin, som i lang tid har omløbet her i byen, og til tinge
er oplyst, og her er ikke kommet ejermand til.

(55)

** Christen Bertelsen. efterskrevne vidnede, at noget før snapsting da stod en kræmmerdreng med
to kramkister og forhandlede med Christen Bertelsen om at føre den ene kiste til Viborg, og de blev
forligt derom for 1 daler, i samme midlertid kom Jens Gertsen og spurgte, hvad der var for hånden,
da svarede Mogens Jensen, at den kræmmer forhandlede med Christen Bertelsen om en kiste at føre
til Viborg for 1 daler, så sagde Jens Gertsen, at han ville age den for 4 mark, og så fik han samme
kiste at føre. efter samme vidnesbyrds lydelse fandt byfogden Jens Gertsen kvit for dele for samme
sag.

(56)

** Niels Jørgensen i Bjerregrav på sin husbond fru Mette Rosenkrantzes vegne. Christen Jepsen i
Avlum vidnede, at på skt Mikkels fest da sad han og Jens Hvas, den tid tjenende hende som foged,
ind til Niels Hjerminds, og da sagde han til Niels Jørgensen, at han havde en fol stående til Henrik
Wattstupper, når du kommer til tinget så sig til ham, at han fodrer mig vel samme fol, når jeg
kommer til ham, skal jeg vel betale ham.

(57)

** Peder Jørgensen lod fordele for fald.



** Bertel Berentsen. efterskrevne vidnede, at på søndag 8 dage, da højmesse var i kirken, hørte og
så de, at Anne Jensdatter Mikkel Mortensens hustru kom gående til Bertel Berentsens dør og kaldte
ham tyv.

** Niels Skriver rådmand lod fordele for fald

(59)

6/3 1587.

** Laurids Jacobsen Niels Madsen. eftersom Hans Skriver Laurids Skriver med flere æskede høring
over Kirsten Rasmusdatter og hendes værge, desligeste over Bay Pedersen Jørgen Pedersen og Hans
Byrial for hvis gæld, salig Hans Rødhoved og Kirsten Rasmusdatter dem er pligtig, så mødte
Hartvig Clausen og tilbød sig på Kirsten Rasmusdatters vegne, at han skal fly dem fyldest og udlæg
af hendes korn eller ejendom, så vidt hendes anpart af samme gæld kan sig belange, sammeledes
tilbød Bay Pedersen og Hans Byrial på deres og Jørgen Pedersens vegne, at de og for deres anpart
skal gøre dem udlæg i ejendom og boskab af deres anpart.

(60)

** Poul Nielsen. efterskrevne vurderede en rød kjortel for 7 mark, som han sagde sig at have i pant
af Jens Eskildsen i Virring.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

(61)

** Christen Skriver på sin husbond Niels Jonsens vegne. Christen Skriver for tingsdom adspurgte
Anne Svendsdatter, om Mads Sørensen i Askildrup og Søren Mortensen i Ølst for nogen tid lang
forleden ikke var i hendes hus og to kvinder med dem, og om de ikke slog hendes skuffe i sønder
under hendes skive, og hun da blev frataget en dug i samme parlament, og hun nogen tid lod dem
give varsel for vold til deres sognekirke, og om ikke samme karle kom til hende og sonede for
samme uførm og dug, dertil svarede hun, at de var i hendes hus og lovede at tale hendes minde for
en skuffe, de slog sønder, men en dug blev da heden for hende, hvem der tog den, vidste hun ikke.

(62)

** Mads Sørensen i Askildrup. Anne Svendsdatter for tingsdom bekendte, at Mads Sørensen udtog
den skuffe under hende skive og spildte hendes pudder, men hendes dug skyldte hun ham aldeles
intet for.

** Christen Skriver Søren Mortensen i Ølst for tingsdom adspurgte Anne Svendsdatter, om hun
skylder ham for, at han har gjort hende nogen skade i hendes hus, eller for den dug, hun har mistet,
dertil svarede hun, at hun ikke skylder ham enten for uførm i hendes hus eller for samme dug.

** Christen Jørgensen Skriver lod voldsværge Jørgen Johansen, som bor i Christen Skeels gård i
Viborg.



(63)

** Rasmus Andersen Ulstrup. eftersom han i dag æskede fylding på sandemænd over Jon Knudsen i
Vivild og Jens Nielsen i Lyngå for hvis ham rester på en tønde øl, så mødte førnævnte dreng Jens
Nielsen og bekendte, at han annammede af Oluf Nielsen i Vivild, som samme tid tjente Jon
Knudsen, nogen pendinge og iblandt dem var en halvdaler, som førnævnte Rasmus slog vrag på, og
ikke ville annamme for fulde, den samme halvdaler antvortede han Jon Knudsens hustru i Rasmus
Andersens hus, og hun tog den hjem med sig. Jon Knudsen til vedermåls ting, og det ikke
benægtede.

** Henrik Frandsen på Clausholm lod fordele for hovedgæld.

(64)

** sandemændene tre gange fremæskede Maren Sørensdatter med hvis vidnesbyrd, som hun kan
bevise med, at Jens Pedersen Vendelbo har gjort hende enten sår eller skade, og ingen vidnesbyrd er
i dag til tinge fremkommet for sandemændene, som ville vidne i samme sag.

** Anker Poulsen. efterdi sandemændene har ingen vidnesbyrd for sig hørt, at Jens Pedersen
Vendelbo har gjort Maren Sørensdatter sår eller skade, ej heller hun har ladet syne sig, så svor
sandemændene Jens Pedersen kvit for vold for samme sag på bondens KM og byens vegne.

(65)

** sandemændene. efter at sandemændene har gjort deres ed og tov, er Maren Sørensdatter
fremkommet med Maren Simonsdatter og Anne Simonsdatter, som skulle vidne hendes skade, så
kundgjorde de, at de hørte Maren Sørensdatter skrige den aften, som hun skulle få hug, dog så de
ikke, at Jens Vendelbo slog hende i nogen måder.

** Niels Jensen Skomager lod fordele for fald.

** Anders Pedersen Skipper lod fordele for fald.

(66)

** Bay Pedersen lod voldsværge Jens Pedersen i Lem.

** Poul Nielsen lod fordele for fald.

** Tomas Mikkelsen lod voldsværge Niels Sørensen Søren Mogensens søn i Tustrup og Peder Kær
i Vissing.

(67)

** Anne Bang lod fordele for fald.

(68)



** Las Pedersen Hvid. Peder Pedersen Hvid skødede sin bror Las Hvid den lod og part, han har i de
boder, som ham er arveligt tilfaldet efter sin salig far Peder Hvid borgmester, desligeste halv den
salterbod i Nibe.

** Laurids Jacobsen. Søren Jensen trommeslår skødede ham en sin bod på Vestergrave, som
Christen Fårups hustru nu iboer.

(69)

13/3 1587.

** Poul Nielsen lod voldsværge Christen Pedersen, som er Peder Mogensens søn i Havrum.

** Mogens Kare. synsmænd synede ham, at fire steder på hans næse og et sted i hans pande er
huden afslået, som han beskyldte Tomas Balle vognmand og Tord N: for samme sin skade.

(70)

** Mogens Christoffersen. synsmænd hjemlede, at de har synet ham er hugget et stort hug i hans
højre hånd, som han beskyldte Peder Tomasen og Hans Pedersen for samme hug, og sagde sig ikke
at vide hvilken af dem, som huggede ham samme skade.

** Peder Tomasen. synsmænd kundgjorde, at han har 3 sår i hans venstre hånd, som han beskyldte
Mogens Christoffersen for.

** Hans Pedersen. synsmænd synede ham at have et sår over leddet i sin højre hånd og hul på hans
lår og hans bukser, som han beskyldte Mogens Christoffersen for.

(71)

** Mads Mortensen. synsmænd synede Mads Mortensen er slået et slag over hans venstre øje, som
han beskyldte døve Niels for, at han slog ham med en skærekniv.

** Peder Christensen i hospitalet lod fordele for fald.

** Jens Hammer lod voldsværge Niels Sørensen i Hjermind.

** Jep Pedersen i Løjstrup lod fordele for gæld.

(72)

** Anders Kare på Brødregade lod fordele for fald.

** Hans Bay. Peder Sørensen i Løjstrup kundgjorde, at han var i Hans Bays stue og hørte, at Hans
Bay blev forligt med sin karl, han havde i Norge.



** Niels Tomasen skomager beviste at have givet Anders Tomasen i True varsel for dele for sko,
han har gjort og solgt imod recessen og hans eget forpligtsbrev.

** varsel for Niels Lassen i Mariager til Christen Mortensen og Niels Bodelsen.

(73)

** Anders Pedersen Hører lod fordele for fald.

** Niels Skriver rådmand lod fordele for gæld.

** Hans Jensen bødker lod fordele for fald.

** Oluf Olufsen lod fordele for fald

(75)

20/3 1587.

** Søren Segalt. efterskrevne vurderede en rød halvslidt engelsk kjortel for 12 mark, som han har i
pant af Christen Nielsen i Falslev.

** sandemændene Mogens Christoffersen. Hans Madsen sejermager fremlagde skriftlige
bekendelse, at da han og Mogens Christoffersen sad i hans logement, da indkom Peder Tomasen og
Hans Pedersen, og da Peder Tomasen blev vred og tog til sin daggert, sagde Jens Bødker til ham,
hver en, som gør parlament i mit hus, skal det fortryde, og så løb de ud, og en liden stund efter kom
Peder Tomasen med et draget værge og bød Mogens Christoffersen, at om der var ære i ham, da
skulle ham komme ud, og stak han ud og ind af et vindue, som var udslået, med sit blotte værge.

(77)

** samme. Knud Jensen, som tjener Hans Sejermager, vidnede, at samme aften sad Mogens
Christoffersen på bænken inde til Jens Bødkers, og Hans Pedersen og Peder Tomasen sad for
bordenden, så sagde Mogens Christoffersen, i gode herrer dikker omkring og lad mig få engang
drikke med eder, efterdi jeg har betalt øllet, så svarede Peder Tomasen og sagde, hvad m: pokker
jeg har ikke dine onde ord behov, og tog til sin daggert og ville springe over skiven, dersom Jens
Bødker ikke havde forment ham det, og Mogens Christoffersen tog til sin daggert og sagde, hvad vil
din hundsvot, er du bedre end jeg, så sagde Peder Tomasen, du skulle møde mig med et værge, om
du er en ærlig karl, og de tog hverandre i hånd i huset, at de skulle møde hver med et værge, og
siden kom de tilsammen i gaden.

(78)

** samme. Inger Pedersdatter, som er Jens Bødkers hustru, vidnede, at da hun kom ind i stuen, da
sad Mogens Christoffersen og Peder Tomasen hver med en daggert i hånden, og Jens Bødker stod
og holdt på Peder Tomasen, og han bad de andre i huset var skulle holde på Mogens Christoffersen,
og han fik sin daggert ud og sagde, dersom nogen gjorde nogen skade inde i hans hus, da skulle han



sætte den sin daggert i ham, så blev de både stille siddende, så fik de hverandre deres hånd, at de
skulle ærligt slås for døren.

(79)

** samme. Laurids Jensen skrædder vidnede, at samme aften så han, at Peder Tomasen kom på
gaden med et draget værge i hånden, og da Mogens Christoffersen kom ud, kom de sammen, men
hvem af dem der gjorde hverandre skade, vidste han ikke.

** samme. Hans Madsen vidnede, at da Mogens Christoffersen og Hans Pedersen var sammen med
hverandre, da brast Mogenses værge, så fik han Hans Pedersen om armen, og bad ham holde stille,
så sagde han, har du det ene, så må du have det andet til, så slængte Mogens fæstet fra sig til Hans
Pedersen og begyndte at løbe, og da sagde Hans Pedersen, skal der så gælde, da gælder det og mig
med, og løb så efter. Mogens Christoffersen og Hans Pedersen bekendte, at de kom sammen på
gaden samme aften, dog sagde Hans Pedersen, at han kom på gaden med sit værge under armen, og
ville hjælpe til fred.

(81)

** Tomas Møller stokkenævn. efterskrevne og menige mænd, som samme dag til tinge var,
vidnede, at dæmningen var udbrudt i fjor faste, så møllen stod stille og ikke malede i 3 uger.

(82)

** Rasmus Bager. synsmænd hjemlede, at de har synet imellem Rasmus Bagers og Søren
Trommeslårs haver, der har stået et gammelt gærde mellem førnævnte haver, som er opbrudt, og
nogle stykker af samme gærde er indkastet på Rasmus Bagers jord, og det ny gærde er sat ham for
nær.

** Christen Jensen Tved. samme synsmænd hjemlede, at et stykke gærde imellem Jens Rasmussen
og Christen Jensens haver er slet øde og kan ingen skade afværge, så alle hans kål er opædt.

(83)

** Jacob Valbum. førnævnte synsmænd hjemlede, at de har synet, at det ydergærde, som er om den
have, han har lejet af Peder Mortensen, er slet ugavnligt, og dersom han skulle have nogen gavn af
samme have, og hans naboer være uden skade, da skal der et nyt gærde om samme have.

** Anders Pedersen i Lyngå lod fordele for hovedgæld.

** Jens Agerskov i Hald lod fordele Anders Rasmussen, som tjener Christen Bodelsen her sst, for 8
sårmål.

(84)

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.



** samme lod fordele for fald.

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald.

(85)

** Tomas Nielsen lod fordele for fald.

** Poul Nielsen lod fordele for fald.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for faldsmål.

(87)

3/4 1587.

** Mads Sørensen lod fordele for fald.

** Peder Jørgensen Skrædder lod fordele for fald.

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

(88)

** Mads Ryum. synsmænd synede et gærde imellem Baltser Villadsen og Mads Ryum deres haver,
der er Baltser Villadsens part og lukkelse slet øde.

** Rasmus Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Amour Mortensen lod fordele for fald.
** Christen Christensen lod fordele Dorte Christensdatter, for hun om nattetide i mørke og mulm
har slået hans dør åben.

(89)

** hr Christen Nielsen i Spentrup lod fordele Jacob Valbum, for han ikke ville forsegle den
kontrakt, som er forhandlet dem imellem.

** unge Anders Jensen Kare lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod fordele for faldsmål.

(90)



** Troels Rasmussen. Anders Andersen vidnede, at han så på Troels Rasmussens skib i fjorden ved
Støvring hage, der de kom hjem fra Lübeck, førnævnte Troels Rasmussen antvortede Tomas
Christensen 2 væsketasker af skibet ned i prammen, hvem der tilhørte samme tasker, vidste han
ikke.

** Anker Poulsen. synsmænd synede Rasmus Højlund er slået et slag under sit venstre øre, og
blodet gik ud af øret, og beskyldte Tomas Nielsen for samme skade.

** Rasmus Hansen lod fordele for fald.

** Jens Pedersen Vendelbo. Poul Nielsen løslod ham af den dele og lovmåls forfølgning, han har
ham i efter den kontrakts lydelse, som blev gjort på Dronningborg, som de hver med egen hånd har
underskrevet.

(91)

** Troels Rasmussen. Svend Hårbo vidnede, at han så ham antvorte Tomas Christensen 2
væsketasker, den ene var Poul Andersens og den anden Niels Knudsens, og han så, han tog dem af
prammen og bar dem opad byen.

** Peder Nielsen Ormstrup lod fordele for fald.

(92)

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

(93)

10/4 1587.

** Iver Svendsen i Jebjerg lod fordele for fald.

** Hans Snur har dødt og magtesløst gjort sit brev, som han har gjort imellem sig og sin første
hustrus børn om hvis arv, dem tilkom efter deres mors død, hvilket brev er mod hans vilje og
samtykke af hånd kommet, som han ikke vil svare til efter denne dag.

(94)

** Jacob Knudsen fisker. Peder Adsersen vidnede, at det testamente, som findes at skulle være
gjort, førend Mads Pedersen i Tjæreby døde, det blev gjort tre dage efter han var død.

** Jens Sørensen. efterdi Jens Sørensen og Kirsten Rasmusdatter har regnskab mod hverandre på
den gæld, Jens Sørensen kræver Kirsten Rasmusdatter efter Hans Rødhoveds død, indfandt
sættefogden den sag for borgmester og råd at komme.

** Christen Lassen. synsmænd hjemlede, at de har synet, at der står et stykke godt gærde imellem
Christen Lassen og Oluf Olufsens haver, og Christen Lassen kendtes ved samme gærde.



(95)

** Oluf Olufsen kendte sig at skulle tilhøre samme stykke gærde.

** Hans Pedersen og Peder Tomasen fremæskede, om der er nogen mand eller kvinde, der har synet
eller set, at de har gjort Mogens Christoffersen nogen sår, de da skulle fremkomme, og ingen er
fremkommet.

** sandemændene for tingsdom adspurgte Hans Pedersen og Peder Tomasen, om de ville tage i
fogdens hånd og lovværge sig, for at de ikke har gjort Mogens Christoffersen den sår og skade, han
har beskyldt dem for, dertil svarede de nej, fordi de ved ikke hvad heller, de har gjort ham skade
eller ej.

(96)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** Anker Poulsen Hans Pedersen Peder Tomasen. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Peder
Tomasen og Hans Pedersen har uførmet Mogens Christoffersen i så måde, at de er indkommet i det
hus, som han på KM vegne var udvist at bestille sin husbonds ærinde hos KM sejermester, og Peder
Tomasen da udæskede ham på sin ære og gjort ham sår og skade, og desligeste på gaden har Hans
Pedersen ført sig i trætte med Mogens Christoffersen, og sønderhugget hans værge, så svor
sandemændene dem derfor vold over, desligeste svor de og Mogens Christensen vold over på KM
og byens vegne, for han har såret Hans Pedersen og Peder Tomasen.

(97)

** Søren Lassen lod fordele for fald.

** Jørgen Jepsen. Anne Poulsdatter, født i Torup, bekendte, at hun ikke andet ved med Jørgen
Jepsen end ære og godt, og hvis hun nogen tid har ham andet tilsagt, er hende udfaldet i sin
drukkenskab.

(98)

** Mads Andersen. synsmænd hjemlede, at et plankeværk, som står imellem Mads Andersen og
Volborg Knivsmeds haver, samme plankelejder er i sønder og plankerne hænger ind på hans jord,
og en planke står på hans jord.

** Ursula Pedersdatter. synsmænd hjemlede, at der står et rødt mellemgærde imellem Ursula og
Dorte Andersdatters haver, som er hverken ris eller staver i, og Ursula klagede over Dorte
Andersdatter, at hun er pligtig samme gærdsel at holde færdig.

(99)

** Anders Bay rådmand på sine egne og på sine medbrødre forlovsmænd for Hans Skriver har
opbudt al den pant og gods, som han dem har pantsat efter deres brevs lydelse, og derhos forbød
nogen mand at købe eller sælge med ham nogen del, indtil de er kommet af samme lov.



** sandemændene adspurgte Tomas Balle og Tord N:, om de ville tage i fogdens hånd og lovværge
dem for den sår og skade, Mogens Kare beskylder dem for, og ikke de ville det gøre.

** Mogens Kare. efterdi han har ladet syne sig at være slået sår og skade, og derfor besigtet Tomas
Balle og Tord for, og ikke de har kunnet det afbevise, svor sandemændene dem vold over.

(100)

** Poul Nielsen fremlagde en kontrakt på Dronningborg 6/3 dette år udgivet, og mødte samme tid
Jens Vendelbo og var samme kontrakt bestandig og tilsagde sig at ville holde, og lyder, at Niels
Skram høvedsmand på Dronningborg og borgmester og råd gør vitterligt, at 1587 5/3 var de
forsamlede over en venlig kontrakt og forligelsesmål imellem Poul Nielsen og Jens Pedersen
Vendelbo om den trætte og uenighed, som begav sig imellem dem for nogen forsmædelige ord, som
Jens Pedersen har forhånet Poul Nielsen med på sin ære og lempe, og Poul Nielsen har ladet ham
fordele for en løgner, da har Jens Pedersen bekendt for dem ikke andet at vide med Poul Nielsen
end ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand, men hvis unyttige ord, som han Poul
Nielsen har tilsagt, er ham i drukkenskab og ubesindighed udfaldet, og bekendte sig ej noget
utilbørligt at vide med Poul Nielsens mor Mette Pedersdatter, som er salig Tomas Ferslevs
efterleverske, og hvis han hende noget andet har tilsagt, er det sket i drukkenskab, og da har Poul
Nielsen for deres bøns skyld og for Jens Pedersens begæring efterladt og tilgivet samme sag med
Jens Pedersen, som har sig forpligtet derfor at være i sin øvrigheds hævn og straf.

(104)

** Anders Pedersen Ruus lod fordele for fald.

(105)

** Tønne Nielsen lod voldsværge Niels Sørensen i Tustrup, som er Søren Mogensens søn.

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(106)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(107)

24/4 1587.

** Christen Christensen med sandemændene lod voldsværge Christen Jensen i Bjerregrav.

** Anders Remsnider i dommersted. synsmænd synede en karl til Karen Lygtemagers, som der lå
død, han havde to sår, som syntes at være slået med en daggert.

(108)



** Anker Poulsen. Peder Sørensen i Gjanderup vidnede, at der kom to karle og en kvinde til Karen
Lygtemagers og begærede herberg af hendes søn Christen, da sagde han dem nej, han havde en stor
hob fremmede folk, han kunne ikke herberge dem, men de kunne sidde og få sig noget mad og en
kande øl, så satte de sig ved skiven og drak med de andre karle, og da de sagde til den karl, der blev
slået, at det faldt ham til at udlægge en kande øl, da sagde han, ja han skulle straks og straks
udlægge en kande øl, så gik han ud af døren og fik et spyd og bad dem komme ud, de skælme og
tyve, og lod så ilde med hujen og banden, at de kunne ikke komme ud af døren, og da var Christen
Hansen i seng, så gik to karle ud af vinduet og kom ind af gårddøren, og da blev han slået, og da
han lå på gulvet, klagede han hårdt på den ene Villum Maler, men den anden Lydik Maler sagde til
Villum, der han slog, hold op i pokkers navn, han har nok. Karen Lygtemagers vidnede
sammeledes. varsel til landsting.

(110)

** Anders Jensen Kare lod fordele for fald.

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for fald.

** Jens Pedersen i Råsted lod fordele for fald.

(111)

** Niels Ebbesen. Søren Segalt skomager vidnede, at Anders Pedersen skomagers datter og hans
svend Niels Ebbesen havde nogle ord tilsammen, og han hørte, hun kaldte Niels Ebbesen en tyv og
et stykke drog.

** Anders Pedersen skomager Niels Ebbesen. eftersom Niels Ebbesen beviser Johanne Pedersdatter
over, at hun har kaldt ham en tyv, og hun siger sig ikke anderledes at have kaldt ham tyv, end han
kaldte hende en hore, da bad hun ham blive en tyv, indtil han kunne bevise noget horeri over, og de
nu for tingsdom bekendte, at de ikke ved noget uærligt med hverandre, end al ære og godt, så finder
sættefogden dem begge lovløs hjem fra tinge, som to ærlige folk at være.

(112)

** Jørgen Smed. synsmænd hjemlede, at det ydergærde for den have, som Rasmus Smeds arvinger
tilhører, er slet øde, og kan hverken afværge svin eller får, og det mellemgærde imellem samme
have og Jørgen Smeds have er og slet øde, så han har fanget stor skade på sin have af svin.

(113)

** Christen Bertelsen lod fordele for fald.

** Mads Bang lod fordele for fald.

(115)

1/5 1587.



** Christen Lassen i dag sit 4.ting forbød Kirsten Rasmusdatter Bay Pedersen og Hans Byrial at
gøre noget skøde afkald eller forvaring imellem hverandre på noget arveskifte efter salig Niels
Lassen eller Hans Rødhoveds død, førend hans salig brors børn bekommer deres arvepart.

** Mogens Skov lod fordele.

(116)

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

** hr Christen Nielsen i Spentrup lod fordele for fald Jacob Valbum, for han ikke vil forsegle den
kontrakt, som Niels Skram og borgmester og råd har forhandlet imellem dem.

** Hans Byrial på sine egne og sine medarvinger Bay Pedersen og Jørgen Pedersens vegne har
æsket deres tilfaldne arvepart i håndskrifter og hvis andet boskab endnu findes i Hans Rødhoveds
bo, og ikke de har deres anpart bekommet.

(117)

** Christen Christensen lod fordele Dorte Christensdatter, for hun om nattetide har undløbet sin
tjeneste, og slået hans dør åben.

** Bartemeus Jensen lod fordele for fald.

** ung Peder Pedersen lod fordele for fald.

** Christen Mollerup lod fordele for fald.

(119)

8/5 1587.

** Anker Poulsen sandemændene. synsmænd synede, at Jens Tomasen skomagersvend ligger på sin
seng, og er slået et sår bag i sin ryg med en daggert, som han beskyldte Peder Tomasen for, og 3 sår
i hans hoved, som han beskyldte Jens Bonde Hartvig Clausens stedsøn, Bendt Hansens dreng Poul
---- og David Isenkræmmer for.

(120)

** Jens Sørensen. Peder Sørensen Rødhoved på sine egne og Søren Hofmand borgmester sin pige
Inger Nielsdatter hendes vegne, som han den tid var hendes myndige værge, skødede Jens Sørensen
al den arvelod, dem er tilfaldet efter deres salige far mor og brors død i den ejendom, som Tomas
Godske nu iboer.

** Anker Poulsen byfoged. eftersom sandemændene har ledt og spurgt iblandt mænd og kvinder, at
Villum Maler har dræbt sagesløs mand på den karl i Karen Lygtemagers hus, og derfor er rømt, og i
ingen måde undskyldning derimod har gjort sig eller bod og bedring derfor tilbudt, svor
sandemændene ham derfor manddød over og fra sin fred.



(121)

** samme. eftersom sandemændene har hørt og spurgt af mænd og kvinder, at Lydik Kontrafejer
har medværet og fulgt Villum Maler til drab og fra med den karl, som i Karen Lygtemagers hus er
dræbt og omkommet, og for samme dag rømt, svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Anker Poulsen lod forkynde efterskrevnes vidnesbyrd om den trætte og bordag imellem Rasmus
Højlund og Tomas Nielsen i Niels Skolemesters stue, udgivet 6/5 1587, og da gav de hverandre
mange onde ord, og da Peder Nochersen gav sig imellem dem og bad dem være tilfreds, der var
endnu ingen skade sket, så skød de både to ham fra dem, så tog de hver til sin daggert og gav
hverandre mange onde ord igen, og Tomas tog sten og slog til Rasmus Højlund og ramte ham på
brystet og på øret.

(122)

** Christen Pedersen i Kondrup lod fordele for fald.

(123)

** Christen Christensen med sandemændene lod voldsværge Anders Mikkelsen i Langå for gæld.

** Christen Pedersen møllersvend. efterskrevne hørte, at han adspurgte menige mænd, om de har
hørt nogen, som ham for nogen uærlige sager vidste at beskylde, dertil svarede de, at de ikke enten
ved eller har hørt andet end han har skikket ærligt og vel.

(124)

** Erik Bogfører. efterskrevne vurderede en halvslidt engelsk kåbe for 6 mark, som han har i pant
af Laurids Tomasen skomager for 7 mark.

** sandemændene Tomas Nielsen. efterskrevne vidnede, at den dag, den bordag skete imellem
Rasmus Højlund og Tomas Nielsen, da så han, Rasmus Højlund stod på broen med en draget
daggert og løb efter Tomas Nielsen, så tog Tomas Nielsen to sten op og slog til Rasmus Højlund.

** Laurids Mikkelsen skomagersvend lod fordele for fald.

(125)

** Anker Poulsen Randers by. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har om den sår og
skade, Tomas Nielsen har gjort Rasmus Højlund, svor sandemændene ham derfor vold over.

** Laurids Mortensen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing og Las Egelund i Hinge.

** Rasmus Sørensen i Paderup lod fordele for fald.

(126)



** Anker Poulsen på KM vegne lod fordele for fald Anders Rasmussen skomagersvend for
sårmålsbøder, han er faldet til KM for.

** Peder Sørensen i øster Velling. efterskrevne vurderede 3 par forgyldte sølvspænder, han har i
pant af Sidsel Guldsmeds.

** Hans Skriver. Ludvig von Langen skødede ham den staldgård og abildhave, som ham med sine
børn er arveligt tilkommet efter deres oldefar og oldemor, som er 7 binding hus.

(127)

** Hans Bartskær lod fordele for fald.

** Christen Bay lod fordele for fald.

(129)

15/5 1587.

** Christen Christensen i Hornbæk lod fordele for fald.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(130)

** Mogens Skov lod voldsværge Mogens Pedersen, som er Peder Sommersens søn i Jennum.

** Anders Pedersen Lerbjerg. efterskrevne vurderede et forgyldt sølvbælte engelske kjortler en
stakket askefarvet kjortel med mere, han havde i pant af Søren Villadsen borger i København.

(131)

** Mikkel Jensen med sandemændene lod voldsværge Mette Andersdatter Fynbos, for hun besidder
hans gård imod hans vilje og minde.

** Rasmus Christensen. efterskrevne vurderede en engelsk kåbe og forgyldte sølvspænder, som han
havde i pant af Peder Mikkelsen i Vissing.

(132)
** Bertel Arentsen lod fordele Mikkel Mortensens hustru Anne Jensdatter for hendes faldsmål, for
hun har beskældt ham på sin ære og rygte og kaldt ham en tyv, og ingen forklaring hun ville sig
derimod gøre.

** Anker Poulsen lod voldsværge Poul Snedker i Kristrup.

** Ludvig van Langen tilbød sig at ville være over regnskab med Jens Sørensen og Peder Sørensen
efter deres salig stedfar Niels Hansen hans regnskabsbog om hvis gæld, dem og deres salig mor
imellem været har på deres egne og deres søstres vegne, og tilbød straks at ville gøre dem på deres



egne og deres søstres vegne afkald, som det sig bør, når de har gjort ret regnskab og skifte med
ham, deslige beklagede han, at de har solgt og annammet flamske sengeklæder og andet, som ham
på sin salig hustrus vegne også tilkommer en fuld søsterlod i, såvel som bier på landsbyen, ham
tilkommer en søsterlod i.

(134)

** Jacob Sørensen lod fordele Poul Pedersen kræmmer, født i Skannerup i Gern herred for
faldsmål.

** Jens Nochersen lod fordele for fald.

(135)

** Mikkel Knudsen lod voldsværge Rasmus Nielsen, som tjener Oluf Keldsen i Essenbækgård.

(137)

22/5 1587.

** Bendt Hansen. Jens Tomasen skomagersvend kundgjorde, at da han lå slået på sin seng, da
klagede han over Poul Lassen, Bendt Hansens dreng, for sin skade, og nu kendte han, at det var ikke
ham, og beskyldte ham ikke.

** Mogens Christoffersen lod fordele for fald.

(138)

** David Tonsbjerg sandemændene Jens Tomasen skomager. efterskrevne vidnede, at som var i går
14 dage, kom Jens Tomasen skomagersvend op ad gaden med en stang, som han selv slog sønder på
gaden, og da David Isenkræmmer kom gående, så slog ham Jens Tomasen ham på livet med en
sten, så fik David sin daggert ud og sagde, det gjorde du som en skælm, og han løb efter ham, dog
kom han ham ikke så nær, at han kunne nå ham, og David gjorde ham enten sår eller skade, og
andre vidnede, at samme aften løb Jens Tomasen op ad gaden og jagede Jens Bonde for sig med en
stor sten.

(140)

** Jens Bonde. efterskrevne vidnede, at de ikke så Jens Bonde, Hartvig Clausens søn, slog Jens
Tomasen skomagersvend den aften, men de så, at han jagede Jens Bonde op ad gaden.

** Søren Hofmand. Jacob Knudsen på sin hustru Dorte Nielsdatter hendes vegne, og Anders
Pedersen Tjæreby på sin afgangne brors søn Christen Jensen hans vegne skødede Søren Hofmand
en deres abildhave uden byen.

** Tomas Sørensen i dag sit 4.ting har magtesløst gjort sin signetring, som han har forlist, og nu
igen har bekommet, at hvis der kommer nogen forsegling efter samme segl at være gjort, imedens



og al den stund den har været ham af hænde, som er i en måned, da vil han intet have dertil at svare
i nogen måder.

(141)

** Jacob Seefeld. synsmænd hjemlede, at de har synet den gård, Maren Olufsdatter, Søren
Rasmussens efterleverske, nu iboer.

(145)

29/5 1587.

** Niels Jensen byskriver. Peder Jørgensen og hans medbrødre sandemænd bekendte, at de svor
Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen tre vold over for bordag, de har gjort over
hverandre.

** Anker Poulsen adspurgte Christen Pedersen møllersvend, om han i andre måder begærer
stokkenævn end for sin beskærmelse imod de ord, som Hans Snedker skulle have ham tilsagt, eller
han ville have det for vidner at føre om den 2 skillings drikkepending, han har annammet af
godtfolk, som har ladet male i samme Dronningborg mølle, dertil svarede han og svor, at han ikke
gjorde for anden årsags skyld end for sin ære og lempe at forsvare imod de ord, Hans Snedker har
ham tilsagt.

(146)

** Niels Jensen adspurgte Anker Poulsen byfoged og Mogens Christoffersen slotsfoged, om Peder
Jørgensen ikke svarede ham til sin stævning, da han lod stævne ham og sine medbrødre
sandemænd, for de har ham voldsvoret, at han var eden bestandig, dertil svarede de, at Peder
Jørgensen gav samme svar inden tinge, at han var samme sandemandsed bestandig.

(147)

** Jens Rasmussen på sin søster Sidsel Rasmusdatter hendes vegne tilbød Peder Sørensen i Velling
10 mark, som han har 3 par forgyldte spænder i pant for, og Sidsel Rasmusdatter svor, at hun ikke
er ham mere pligtig.

** Anker Poulsen adspurgte Peder Sørensen, om han med brev eller segl eller levende mands røst
kan bevise, at Sidsel Guldsmeds er ham mere pligtig end 10 mark, dertil svarede han, at han ikke
ville svare om mere for hundrede daler.

** Mogens Christoffersen adspurgte sandemændene, om de bestod deres ed, de har gjort over ham
Hans Pedersen og Peder Tomasen, eftersom den er indskrevet i tingbogen, dertil svarede de, at de er
deres ed bestandig.

(148)

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Jacob Valbum borger her sst lod læse landstingsdom af 20/5
1587, hvor han har ladet stævne hr Christen Nielsen, for han deler på ham og vil, han skal forsegle



en kontrakt om Jacob Valbums gård, endog hr Christen Nielsen ikke skulle have holdt samme
kontrakt, og heller ikke har udgivet ham de pendinge, han ham lovet har, mener derfor, han burde
for samme dele og tiltale kvit at være, og da hr Christen ikke er mødt, så fandt dommeren Jacob
Valbum for samme dele og tiltale kvit at være.

(149)

** Mads Andersen lod fordele for fald

(150)

** Mogens Christoffersen Niels Jensen. efterskrevne vidnede, at den dag, sandemændene svor
Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen vold over, den samme dag oplæste Niels
Jensen byskriver alle de vidner af tingbogen for sandemændene to eller tre gange, førend de gjorde
deres ed og tov, og straks efter blev den indskrevet i tingbogen, lige som sandemændene den havde
afsagt, og siden oplæste Niels Jensen den for dem, og spurgte dem, om de var den bestandig, da
svarede sandemændene ja.

(151)

** Mogens Christoffersen. Villads Glarmester bekendte, at han ikke har hørt førend i dag,
sandemændene eller Amour Mortensen har klaget, deres ed skal være anderledes, end er indskrevet
i tingbogen.

** samme. efterskrevne vidnede ved deres sjæls salighed, at lige sådan som sandemandseden i
tingbogen indskrevet om det vold, Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen blev
oversvoret, sådan afsagde sandemændene samme deres ed, eftersom tingbogen medfører.

(152)

** Simon Poulsen. fru Kirsten Pedersdatter til Støvringgård løslod Simon Poulsen murmand af alle
de lovmåls forfølgninger, hun har haft ham i.

** Anders Bay rådmand. efterskrevne bekendte, at de var hos Maren Olufsdatter, salig Søren
Rasmussens efterleverske, og æskede hende 20 gylden i guld efter en håndskrifts lydelse.

(153)

** Knud Mogensen til Kellerup lod fordele for faldsmål.

** Peder Pedersen stokkenævn. efterskrevne og menige mænd, som til tinge var, vidnede med
Peder Pedersen borgmester, at menige borgere og bymænd begærede og ombad borgmesteren den
tid, KM befalingsbrev blev læst på rådhuset, at borgerne skulle rydde og rense graven her for byen,
da beklagede de dem, at de var besværet med en stor told i møllen, og de tilmed skulle give
møllersvenden pendinge for hver gang, de skulle lade male, og han ville give deres lensmand det
tilkende.

(154)



** Christen Mortensen kirketjener på mester Tøger Lassens vegne lod fordele for fald.

** Knud Mogensen til Kellerup lod fordele for fald.

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene har hørt og spurgt, at David Tonsbjerg Poul Lassen og
Anders, som tjener Søren Rasmussen, ingen sår eller skade at have gjort Jens Tomasen
skomagersvend, da svor de dem kvit for vold i denne sag at være.

(155)

** samme. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har, at Peder Tomasen har gjort Jens
Tomasen skomagersvend sår og skade, da svor de ham derfor vold over på KM og Randers bus
vegne.

(157)

12/6 1587.

** varsel for Mogens Christoffersen til Amor Mortensen.

** Christen Pedersen. Hans Snedker bekendte, at han ikke ved andet med Christen Pedersen, end
som han skal vide med en ærlig karl.

** Christen Pedersen stokkenævn. efterskrevne 24 mænd gav ham et godt ærligt vidnesbyrd, at de
ikke andet ved med ham, end ære og godt.

(158)

** Anne Clemendsdatter spurgte Malte Nielsen, som tjener Maren Olufsdatter, Søren Rasmussens
efterleverske, om han ved noget andet med hende, end hvis ærligt er, eller førend hun skulle være
beligget af ham første gang, dertil svarede han, at han ved intet uærligt med hende, og skylder
hende ikke andet end godt.

(159)

** Rasmus Fynbo med sandemændene lod voldsværge Niels Munk i Fårup.

** Peder Skov. efterskrevne vurderede en brun halvslidt engelsk kjortel, som hans søster Maren Las
Bugs har i pant af Jacob Rasmussen i Danstrup.

** Jens Olufsen. de otte mænd synede, at Jens Olufsen, som tjente Anker Poulsen, er hugget en stor
skramme i sit hoved, som han beskyldte ung Anders Bay for, at han huggede ham i sit eget hus.

** Jens Olufsen sandemændene Randers by. efterskrevne vidnede, at på lørdag forgangen 14 dage
kom Jens Olufsen indtil Anders Bay og var drukken, og Anders Bay var og noget drukken, og stod
samme tid for sin skorsten, og han sagde hverken Guds fred eller goddag, der han kom ind, så sagde
Jens Olufsen, i skal give mig en kande øl, da svarede Anders Bay, du har intet øl behov, måske i er



kommet herind at ville forførme mig og mine gæster, da sagde Jens Olufsen, måske du vil unde mig
et livfuld af hug, jeg tror ikke, du har minde til at gøre det, i det samme huggede Anders Bay til ham
med et smalt sværd.

(161)

** Anders Bay gav last og klage, at Jens Olufsen er kommet i hans hus mod hans vilje og minde og
uførmede ham og sine gæster.

** Amor Mortensen tilbød sig at ville forsegle så mange tingsvidner, som han har været dommer til
i den trætte, som er sket imellem Mogens Christoffersen Hans Pedersen og Peder Tomasen.

** varselsmænd til Christen Lydiksen for Mads Ryum.

(163)

19/6 1587.

** Anders Pedersen lod fordele for fald.

** Jens Gullev lod fordele for hovedgæld.

** Niels Karmand lod fordele for fald.

(164)

** Mogens Skov på Søren Hofmand og Anders Bay rådmand deres vegne har forbudt Anders
Jensen Bay at forpante eller bortsælge i den gård, han iboer, mere end sin egen anpart, som er den
4.part.

** Anker Poulsen. efterskrevne vurderede et sengeklæde, som han har i pant af Maren Malers.

** varsel til Henrik Bartskær for Christen Bay.

** Peder Sørensen i Læsten. eftersom Jens Gertsen æskede høring over ham for gæld, han skulle
være ham pligtig, og ikke kan bevise, han har lovet ham det i købing solgt eller købt med ham, da
finder byfogden ham til sit værneting at tiltales for samme sag.

(165)

** Las Andersen lod voldsværge Christen Jensen i Bjerregrav.

(167)

26/6 1587.

** Jørgen Smed lod fordele for fald.



** Anne Rasmusdatter. Niels Mikkelsen Knop skødede hende al den lod og part, som ham arveligt
er tilfaldet i en staldgård norden uden byen.

(168)

** Peder Munkdrup bepligtede sig til Anker Poulsen på mester Tøger Lassens vegne, at skal stå ved
de samme lovmåls forfølgning i dag 8 dage, uden han taler hans minde inden i dag 8 dage.

** varsel for ---- i Borup til Dorte Grams og Anne Spends for tilbud om arveskifte efter deres mor.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** Mads Ryum i dag sit 3.ting har vist Christen Lydiksen til de lodder og parter, han har i den gård,
hans salig hustrus mor iboede, som han har arvet og købt deri.

(169)

** domsmænd over Jørgen Jepsen. efterdi Jørgen Jepsen er taget med fersk gerning, efter han har
dræbt Peder Christensen uden al årsag, og han selv bekender sig at have dræbt sagesløs mand,
vidste Anker Poulsen byfoged og råd ikke andet derom at sige, end Jørgen Jepsen har dermed
forbrudt sit liv, og bør at straffes på sin hals. (se side 171)

** Mads Ryum med sandemændene voldsvor Peder Tordsen i Årslev.

(170)

** Morten Sørensen i Helsted. Peder Nielsen vidnede, at på den dag der Morten Sørensen og hans
hustru Dorte Sørensdatter blev hverandre tilsagt i sin fars Tomas Ferslevs stue, som nu er på 7.år
siden, angående nogen kirkegæld, da besværede Morten Sørensen sig mod samme gæld, fordi han
sagde sig ikke at være kendt med folk i denne egn, og derfor kunne han ikke tage sig på samme
gæld til at indkræve, da lovede Jens Pedersen i Årup ham, at samme gæld skulle ikke komme ham
til hinder eller skade i nogen måder. andre vidnede det samme, der iblandt Merete Pedersdatter
Tomas Ferslevs efterleverske, og Inger Tomasdatter Niels Knudsens hustru. varsel med Christen
Jensen, som tjener i Helsted, og Christen Jensen, som er Jens Pedersens søn sst. Jens Pedersen
benægtede, at han aldrig lovede at holde ham kvit for samme kirkegæld.

(171)

** Christen Smed i Søby. Poul Nielsen vidnede, at på den dag, der Peder Christensen blev dræbt, da
stod han og Niels Gigler på gaden, og han klappede Niels Gigler for brystet, hvad deres ord og tale
var, vidste han ikke, så gav de dem sammen, hver med sit dragne værge i hånd, og var både sårede
og røde, og Anders Tromslår skilte dem ad, og sagde til dem, nu har i både nok, går nu til bartskær,
idet tog han Niels Gigler under armen og gik opad gaden, og Niels Knudsen vidnede, at Peder
Christensen gik efter dem, og Jørgen Jepsen gik lidt for ham, straks i det samme vendte han sig om
og sagde til den, der død blev, din skælm, vil du gøre skælmsstykke, så stak han til ham med sit
spyd i det samme.

(174)



** Mogens Skov. efterskrevne vidnede, at de var ombedet af Mogens Skov at gå til Maren Nibes og
forhøre, om det var med hendes vilje og begæring, at han satte hendes søn til skole i Lübeck, da
svarede hun jo, og takkede ham storligt derfor og lovede, at han skulle få sin gode betaling derfor
hvis, han derpå havde bekostet.

(175)

3/7 1587.

** Mogens Skov på Peder Skov og Maren Skovs vegne lod fordele for fald.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(176)

** Jens Skriver. Rasmus Fynbo skødede Jens Christensen slotskriver sine to boder, og takkede ham
godt for god betaling.

** Las Snur har udvist efterskrevne fra de boder, de iboer.

** Anders Bay i dag for sandemænd bød sig i al rette, om han burde nogen vold at lide, eftersom
han tilforn inden tinge har beklaget, at Jens Olufsen er indkommet i hans hus imod hans vilje og
minde, og uførmet ham og sine gæster, som han ville have i fred.

(177)

** Mogens Christoffersen lod fordele Christen Hansen Lygtemager for hovedgæld på sin husbond
Niels Skram hans vegne, for 12 daler mølleleje af Volk mølle.

** Anders Bay. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Jens Olufsen er indkommet i Anders
Bays hus imod hans vilje og minde, og gjort ham og sine gæster uførm, som Anders Bay beklaget
har, at Jens Olufsen derover fanget sår og skade, da efter recessen og de vidnesbyrd, som
sandemændene for sig i samme sag hørt har, svor de Anders Bay kvit for vold at være, og Jens
Olufsen at have skade for hjemgæld.

** Christen Blymester syn.

** hr Niels Madsen i Kovsted har i dag udvist Laurids Tomasen fra den gård, han iboer.

(178)

** Christen Blymester har i dag udvist hr Peder Nielsen fra den gård, han iboer.

** Mads Pamhole på sin husbond fru Kirsten Aksel Juels hendes vegne har udvist efterskrevne fra
de boder, de iboer.



** Melchior Jensen foged på Støvringgård lod fordele for fald på sin husbond fru Kirsten
Pedersdatters vegne.

** Troels Rasmussen lod fordele for fald Tomas Christensen, født i Randers, for en væsketaske med
efterskrevne indhold.

(179)

** Morten Kær har opbudt en bod, som han har i pant af salig Tomas Skovmands arvinger, og
tilbyder Bay Pedersen samme bod til løsen.

** Anne Svendsdatter har udvist Jacob Bay fra den gård, han iboer.

** Rasmus Christensen har udvist Anne Ferslevs fra den bod, hun iboer.

(181)

10/7 1587.

** Christen Bertelsen lod fordele for fald.

** Laurids Jacobsen lod fordele for hovedgæld.

(182)

** Christen Christensen lod fordele for fald.

** David Hansen væver gjorde sit skudsmål til menige mænd, som denne dag til tinge var,
hvorledes de har kendt ham og hans hustru Maren Knudsdatter, medens de boede her, om de har
hørt eller kendt nogen, som dem for nogen uærlige eller utilbørlige sager har vidst at beskylde,
dertil svarede efterskrevne 24 mænd og menige mænd, at de ingen har hørt, som dem andet har haft
at beskylde end ære og godt.

(183)

** Oluf Olufsen i dag sit 4.ting på Maren Olufsdatter sin farsøsters vegne har tilbudt sig til lod og
arveskifte efter salig Søren Rasmussens død.

** samme. sammeledes gav han last og klage, at der er nogen, som er inddraget i den jord, han har i
Voldum mark og gravet tørv.

** Christen Mortensen tilbød Hans Hansen Kiel, at hvis han i nogen måder kendes sig vanloddet på
sin hustrus vegne Maren Mortensdatter, efter hendes afgangne far og brors afgang, at han da ville
indføre efter loven hvis, han på hendes vegne har udfået, så vil han for sin anpart være overbødig at
skifte med ham, som han kan kende lovligt at være.

(184)



** varsel for Melchior Jensen til Jens Kare i Randers.

** Christen Blymester lod fordele for fald.

(185)

17/7 1587.

** Las Ammelhede. synsmænd synede Mikkel Ammelhede er slået et dybt sår bag i hans skulder,
som findes at være slået med en daggert, og beskyldte han Peder Ibsens søn i Tebbestrup ved navn
Søren Pedersen for samme skade.

(186)

** Jens Sode. synsmænd hjemlede, at de har synet Las Sodes lig har et sår under sit højre brystben,
som er stanget, og et sår i hans ryg, som er gjort med en daggert.

** Jens Sode. eftersom han i dag begærede stokkenævn af menige mænd, hvorledes hans afgangne
søn Laurids Jensen har handlet og skikket sig i levende live, da svarede Mogens Christoffersen
slotsfoged på Dronningborg, at hans husbond Niels Skram har noget imod samme stokkenævn at
sige, og derfor forbød han Anker Poulsen at stede samme stokkenævn.

(187)

** Mogens Christoffersen. Jens Sode lyste den karl mord og manddød til, som har dræbt og
omkommet hans søn Las Jensen, og lyste for hvis lovmål, han kan forfølge ham med, som er fuldt
til skade og fra skade, så mødte Mogens Christoffersen og bekendte manddød på Mikkel Grave
hans vegne, som i fængslet er anholdt, og tilbød guld og pendinge for samme sin søn Laurs Jensen,
at dersom de ville annamme guld og pendinge, vil han straks forskaffe dem det.

(188)

** varsel for Peder skrædder til Hans Felbereder.

** Peder Jørgensen skrædder lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

(189)

** Jens Nochersen lod fordele for fald.

** Jens Sørensen lod fordele for fald.

(191)



24/7 1587.

** Niels Jensen skomager lod fordele for fald.

** Mikkel Smed lod fordele for fald.

** Jens Gedsted lod fordele for fald.

(192)

** Kirsten Rasmusdatter lod fordele for fald.

** Mads Kedelsmed. hr Jens Knudsen i Kristrup skødede Mads Olufsen kedelsmed al den arvelod
og anpart, som han har i den gård, Kirsten Kedelsmeds og Mads Kedelsmed nu iboer, både det, som
han med hans salig hustru Birgitte Jensdatter arvet har, og hvis han deri købt og bekommet har, som
er de tre parter.

** Søren Terkildsen lod fordele for fald.

(195)

31/7 1587.

** Niels Vendelbo har opbudt den staldgård til løsen, som han har i pant af Anders Vendelbo, og
æskede sin betaling.

** hr Jens i Sall i dag sit 4.ting har æsket efterskrevne gæld af salig Søren Rasmussens arvinger.
varsel til Maren Olufsdatter.

(196)

** Peder Ibsen i Tebbestrup. Laurids Mortensen Ammelhede, som er ret eftermålsmand efter sin
bror Mikkel Mortensens død og bane, i dag for tingsdom med hånd og mund undte og gav Søren
Pedersen Peder Ibsens søn, som er Mikkel Mortensens sårmand, lejde fællig og dage, indtil loven
har haft sin gænge, og den dag til aften.

** Oluf Ferslev. efterskrevne vurderede et flamsk vævet sengeklæde for 4 daler, som han har i pant
af Rasmus Højlund.

(197)

** Anne Svendsdatter lod fordele for fald.

** Søren Christensen knivsmed. synsmænd synede et ungsvin ligger i hans gård, og er ihjelslået, og
mødte til tinge Verner Pottemager og bekendte, at han slog samme svin ihjel i sin kålgård, for det
har gjort ham skade, da kunne de ikke kende nogen skade at være gjort af svin i hans have.

(198)



** Melchior Jensen. eftersom Mikkel Jensen foged på Støvringgård på sin husbonds fru Kirsten
Pedersdatter hendes vegne æskede og begærede høring over Jens Kare rådmand for 18 daler, han
skulle være hende pligtig, så mødte Maren Henningsdatter Jens Kares hustru og mente, hendes
husbond ingen gæld at skulle være pligtig, og fremæskede Jens Kares brev, da efterdi Melchior
Jensen ikke med brev kan bevise samme gæld, opsatte byfogden den sag i 14 dage, og da Melchior
Jensen at møde med bevis.

(199)

** Jens Sode. eftersom han for tingsdom æskede sin søns bane i rette for tingsdom, dertil svarede
Anker Poulsen byfoged, at når de gode mænd har udrettet deres bestilling, så vil han gøre deri så
meget, som han er pligtig at gøre efter lov og ret, og der forinden vidste han ham ingen lovmål at
bruge i denne sag.

** Oluf Olufsen. efterskrevne bekendte, at de var hos Kirsten Kedelsmeds efter Anker Poulsens
befaling, at kalde hende til tinge og hendes søster Dorte Remsniders med hvad sandt bevis, de har,
som de kan tilholde dem at være salig Søren Rasmussens arvinger, dertil svarede hun, at hun intet
dermed ville have at gøre, enten at udtage eller udgive.

(200)

** Mads Sørensen. eftersom Mads Sørensen Jørgen Pedersen og Peder Ibsen havde tiltale til Jep
Lydiksen for lod og lovskifte i ejendom efter deres mor Karen Nielsdatters død og afgang, så mødte
Jep Lydiksen og indskød sig for sin borgmester og råd i dag 14 dage.

** Mogens Jensen i Spøttrup. eftersom Mogens Jensen på sine egne og medarvingers vegne i dag
æskede lod og lovskifte efter afgangne Søren Rasmussens død, og med tingsvidne af Hads herred
beviste sig og sine medarvinger at skal være arvinger på mødrene side efter salig Søren Rasmussen,
da efterdi er fremkommet her til tinget brev fra hr Søren Nochersen i Nimtofte på sin hustrus vegne
og Christen Nielsen i Kærende på sine egne vegne, og bekendte dem nærmere arvinger at være på
fædrene side efter Søren Rasmussen, blev sagen opsat 8 dage.

(201)

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

(203)
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** Rasmus Bendtsen stokkenævn på sin datter Bodil Rasmusdatters vegne. efterskrevne og menige
bymænd gav Bodil Rasmusdatter et godt ærligt vidnesbyrd for kristeligt levned og al ærlig
omgængelse.

(204)



** Mads Andersen og Oluf Olufsen på kirkens vegne. synsmænd hjemlede, at de har synet og set i
præstegården i Gråbrødre sogn dens brøstfældighed.

(205)

** Christen Nielsen i Kærende på sine egne og Mette Pedersdatter og Dorte Pedersdatter deres
vegne æskede lov og lovskifte efter salig Søren Rasmussens død, og kendtes sig og medarvinger at
være næste arvinger på fædrene side, og berettede, at Søren Rasmussen var hans ægte morbrorsøn
på fædrene side, som han ville bevise i dag 14 dage.

(206)

** Randers by. synsmænd synede, at 5 ruder er sønderhugget i Maren Bastians stue, og de så et
spejl og stenkande, som var sønderhugget, men hvem, der havde gjort det, vidste de ikke.

** Christen Pedersen i Grensten lod fordele for fald, eftersom hans far Peder Sørensen tilforn har
ladet fordele for hovedgæld.

** Niels Rasmussen i Korning lod fordele for fald.

(207)

** hr Christen Nielsen i Spentrup tilbød Jacob Valbum 40 daler efter hans kontrakts lydelse, som er
forhandlet imellem dem på Dronningborg.

** fru Kirsten Pedersdatter til Støvringgård. Jens Kare for tingsdom bekendte, at han har annammet
af Rasmus Christensen 18 daler.

** Jens Pedersen Gullev lod fordele for fald.

(209)
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** Laurids Mortensen Ammelhede. efterskrevne vidnede, at de var inde til Søren Ferslevs den dag,
den bordag skete, og da hørte de, at Mikkel Mortensen krævede Søren Pedersen for 2 skilling, for
de havde alle samtykket, at hvilken der nævnede unyttige ord, han skulle straks give en kande øl, og
Mikkel sagde god for Søren Pedersen Tebbestrup, og lidt derefter sagde Søren Pedersen til Niels
Groersen, du får syge og pokker, da sagde de alle, nu har du forbrudt 2 skilling, så sagde han nej, så
sagde de til Mikkel, du er hans forlover, læg dem ud for ham, så sagde han, han lægger dem vel selv
ud, så tog de Mikkels hat og ville sætte i kælderen for 2 skilling, så tog han 2 skilling af hans pung
og lagde ud, som de sendte i kælderen for en kande øl, så gik de i kramboden, og der hørte de, der
blev skrammel i stuen, så løb de op, og da var Mikkel Mortensen og Søren Pedersen Tebbestrup
omkuld med hverandre på gulvet, og havde Søren Pedersen sin daggert i sin hånd, så skilte de dem
ad, og fik Søren Pedersen ud af gården og Mikkel blev i forstuen, men Søren Pedersen kom tilbage
med en degen og gjorde Mikkel Mortensen samme sår i hans ryg, som han døde af. andre vidnede
det samme.



(215)

** Laurids Ammelhedes vidne. efterskrevne vidnede, at som Mikkel Mortensen lå og fornam den
vare død, da sagde Laurids Mortensen til sin bror Mikkel Mortensen, kære bror, jeg beder dig for
Guds skyld, at du siger mig sandhed, hvorledes det gik til, at du fik den skade, at jeg kan vidne
sandhed, da sagde Mikkel Mortensen, jo vel kære bror, jeg skal sige dig, det kom af 2 skilling, som
jeg udlagde for Søren Pedersen Tebbestrup for et unyttigt ord, han brugte med Niels Groersen, og
der vi ville gå ud og hjem, sagde jeg til ham, betal mig mine 2 skilling, jeg udlagde for dig, da sagde
han, da skal jeg betale dig, så fik Søren Pedersen sin daggert ud og søgte mig, så kom de andre og
skilte os ad, senere kom Søren Pedersen løbende med en daggert, før jeg vidste af, og slog mig i
min ryg, sådan gik det til i Guds sandhed.

(217)

** hr Niels Svolgård i Mariager. Mads Andersen i Randers på Maren Mikkelsdatters vegne sst har i
dag skødet til hr Niels Svolgård sognepræst i Mariager hendes gård og grund.

(218)

** Rasmus Andersen i Randers. Markor Sørensen borger sst har i dag givet Jesper Andersen i
Fløjstrup og hans arvinger kvit og kæreløs for hvis gæld, som Markor Sørensen var i.

** Jesper Andersen i Fløjstrup gav Rasmus Andersen i Randers på Markor Sørensens vegne afkald.

** Niels Knudsen har stået her i dag hans 1.ting og tilbudt Jacob Valbum borger her sst 40 daler på
sin brors vegne hr Christen Nielsen i Spentrup, efter den kontrakts indhold, som skete på
Dronningborg.

(219)

** Morten Kær. Peder Mortensen, født i Randers, på sine egne vegne og på sin søster Berete
Mortensdatters vegne og Jørgen Mortensen borger i Randers på egne og desligeste på Dorte
Mortensdatters vegne, som tjener på Rosenholm, skødede fra dem og til Morten Kær en have.

** Bay Pedersens varsel til Hans Skriver.

(220)

** Anders Pedersen skipper. Jacob Bay bepligtede sig at give ham 18 mark i dag måned.

** Niels Jensen skomager lod fordele for faldsmål.

** Bay Pedersen på sine egne og sine efterskrevne medbrødre forlovsmænd for Hans Skriver til
Jørgen Skram deres vegne lod fordele Hans Skriver for hovedgæld, som er 750 daler.

(225)
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** Jens Skriver og Hans Rasmussen i ---- Mogens Jensen i Spøttrup på sine egne og medbrødres
vegne. Jens Skriver i Borre sogn på Møn æskede lod og lovskifte efter salig Søren Rasmussens død
og afgang, og kendte sig til næste slægt og frænde på mødrene side at være, og berettede, at hans
salig far hr Rasmus, som var provst på Møn og salig Søren Rasmussen var født af to ægte søskende,
han af broderen og Søren Rasmussen af søsteren, og hans far var født i Hads herred i Randlev.

(226)

** Mogens Jensen i Spøttrup. efterskrevne i Koed vidnede, at Christen Nielsen i Kærende hans
salig mor Mette Andersdatter og salig Søren Rasmussen, som var borger i Randers, var slægt og
byrd på fædrene side, så Søren Rasmussen var salig Mette Andersdatters brorsøn, og desligeste
havde salig Mette Andersdatter sagt, at Kirsten Pedersdatter og Dorte Pedersdatter var lige så nær
hendes slægt på fædrene side, som Søren Rasmussen var.

(227)

** varsel til Niels Sparkær for Peder Munks foged Christen Andersen.

** varsel til Christen Pedersen for vidne på Anders Ridefogeds vegne.

** varsel til Jacob Valbum for Mogens Christoffersen.

(228)

** Jens Olufsen rådmand i Århus. synsmænd hjemlede, at de synede Peder Pedersen, som tjente
Christen Christensen i Grensten, og lå død til Tomas Vognmands, og blev død optaget hos
hospitalet, havde et slag og sår for i sit hoved, så pandebenet var slet sønderslået.

** Jens Olufsen rådmand i Århus. Laurids Hammer på sin datter Anne Lauridsdatters vegne,
desligeste på Kirsten Nielsdatter Dorte Nielsdatter og Anne Nielsdatter deres vegne tilsagde Jens
Olufsen, at han skal betale ham al den lod og anpart, dem tilkommer at skal betale af efterskrevne
gæld ad skt Mortensdag førstkommende.

(229)

** Morten Jensen i Farsø på Anders Jensens vegne, som tjente på Dronningborg, kendtes manddød
på Peder Pedersen, som tjente i Grensten, og tilbød på hans vegne guld og penge gunst og god vilje,
eftersom samme skade og drab er tilkommet.

** samme. Christen Pedersen med hånd og mund gav Morten Jensen i Farsø på Anders Jensen
ridefogeds vegne, lejde og dage for hans bror Peder Pedersen, han har dræbt og omkommet, indtil
loven derom har haft sin gænge.

** sandemændene. Peder Jørgensen på sine egne og medbrødre sandemænds vegne adspurgte Peder
Ibsen i Tebbestrup, om han har nogen sand bevisning eller vidnesbyrd, at hans søn Søren Pedersen
har fanget af Mikkel Mortensen nogen sår skade eller uførm, for hvilke, han kunne være forårsaget
at gøre nødværge for sit liv på Mikkel Mortensen, dertil fremlagde efterskrevne Søren Pedersens



egen håndskrifts formelding, at Mikkel Mortensen slog ham på sin mund og tog hans daggert fra
ham, og havde nær standet den i hans bug, og slog ham to slag på hans arm, og så kom de omkuld
på gulvet, og da de kom op, og fik hinanden hånden på, at de skulle være gode venner, da slog han
ham på sin mund, og så søgte han en økse og ville til ham med, så tog han Jens Vorups kniv og slog
ham med, og så gik det til, og førnævnte har set to huller på hans kjortelærme.

(231)

** sandemændene adspurgte førnævnte, om de har set Søren Pedersen har enten sår eller synsk
gerning, som Mikkel Mortensen skulle have gjort ham, dertil svarede de, at de ingen sår eller synsk
gerning har set andet end to huller på hans ærme.

(232)

** Peder Ibsen i dag sit 3.ting har tilbudt Laurids Mortensen Ammelhede på sin søn Søren Pedersen
hans vegne sølv pending gunst og god vilje for Mikkel Mortensens død, som hans søn desværre har
dræbt og omkommet.

** Laurids Mortensen Peder Ibsen i Tebbestrup. eftersom sandemændene har ledt og spurgt blandt
sande mænd og kvinder, og efter de vidnesbyrds lydelse, som de for sig hørt har, at Søren Pedersen
Tebbestrup har dræbt sagesløs mand Mikkel Mortensen Ammelhede, da svor de Søren Pedersen,
født i Tebbestrup, manddød over og fra sin fred.

(233)

** Rasmus Gregersen lod fordele for fald.

** samme. sammeledes lod voldsværge Rasmus Sørensen i Paderup.

** Christen Rasmussen i Gern tilbød sig imod sine medarvinger Peder Laursen Christen Lydiksen
og Jens Pedersen Vendelbo, at vil gøre lod og lovskifte med dem om hvis, de har med hinanden at
dele og skifte i gård og ejendom efter hans salig far og mors død og afgang, og de vedtog at gøre
skifte på torsdag nu førstkommende.

(234)

** Laurids Mortensen på Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at de har været til Maren
Olufsdatter og æskede hende og medarvinger hvis gæld, salig Søren Rasmussen er Randers by
pligtig.

** Christen Andersen i Dal. Niels Sparkær bepligtede sig til Christen Andersen på sin husbond
Peder Munk hans vegne, at han skal betale Peder Munk 36 øksnes foder, som hans håndskrift
formelder.

(235)

** Randers by. Jens Vognmand blev voldsvoret af Laurids Ammelhede på byens vegne for tørv,
han har skåret i Randers mark.



** Niels Sparkær og Amor Mortensen fyldte sandemændene til deres tov over Mikkel Suerck, som
Las Sode har dræbt og omkommet.

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene har hørt og spurgt, at Mikkel Suerck har af nødværge
dræbt Las Sode, svor de ham derfor manddød over og til sin fred.

(236)

** Anker Poulsen på Christen Bays vegne lod fordele for fald.

(237)
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** Morten Ydsen i vester Velling lod fordele.

** Randers by sandemændene. synsmænd hjemlede, at de har synet på Søren Hofmands bod i
Løjborggyde, der var tre vinduer slet af karmen, både bly og glar, og der var hugget i karmen,
dernæst så de på en bod i Mads Andersens gyde, Peder Støvring iboer, der var 2 vinduer slet ude,
men hvem, der havde udslået samme vinduer, vidste de ikke.

(238)

** Mogens Christoffersen. efterskrevne bestod, at de med byfogden udlagde ham af Jacob Valbums
kornsæd i Østervang for 6 daler.

** Niels Christensen i Løvskal lod fordele for fald.

(239)

** Morten Jensen i Farsø. efterskrevne vidnede, at de har set på Anders Jensen, som dræbte Peder
Pedersen, der tjener i Grensten, at han har en kul i sit hoved og er blå på sin arm, og han sagde for
dem, at Peder Pedersen, som dræbt blev, slog ham samme skade.

** Randers by. synsmænd synede Søren Rasmussen Pebling havde et lidet sår i sin venstre arm,
som han beskyldte Peder Tomasen for.

** Morten Kær lod voldsværge Las Bugge i Gassum og Niels Lassen i Lem.

(240)

** Mads Sørensen. Jep Lydiksen bepligtede sig at afgøre Mads Sørensen sin anpart i ejendom med
sin hustru Anne Ibsdatter efter hendes afgangne mors død inden i dag 8 dage.

** hr Mads Sørensen lod fordele for fald.

(241)
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** Morten Jensen i Farsø. efterskrevne vidnede, at de hørte, det Peder Pedersen, som Anders Jensen
har dræbt og omkommet, han sagde til Anders Jensen den aften, før han blev dræbt, dersom han
skulle age ham, da skulle han lidet ---- deraf, da svarede Anders Jensen, ag mig kun til Hornbæk, så
skal jeg intet bede dig længere. Christen Pedersen eftermålsmand til vedermålsting.

** Mogens Christoffersen. Rasmus Christensen lovede og tilsagde ham 3 daler for Jacob Valbum at
betale i dag 3 uger førstkommende.

(242)

** hr Christen Nielsen i Spentrup i dag sit 4.ting, eftersom hans bror Niels Knudsen i 3 ting tilforn
har tilbudt Jacob Valbum 40 gode daler efter den kontrakts lydelse, der blev forhandlet på
Dronningborg, dertil svarede Jacob Valbum, at han ved ham ingen pending at være sig pligtig.

** sandemændene for tingsdom adspurgte Morten Jensen i Farsø, som er Anders Jensens
fuldmægtig, om han har nogen sand kundskab og vidnesbyrd, at Anders Jensen har været forårsaget
at gøre nødværge imod Peder Pedersen, som Anders Jensen har dræbt, at han var forårsaget at
værge sit liv, dertil svarede han, at han havde ingen andet vidnesbyrd, end som er fremkommet og
ganget for ting og dom.

(243)

** Christen Pedersen. efterskrevne fyldte sandemændene til tov over Anders Jensen ridefoged, og
efter samme fyldning gjorde deres ed og tov i så måder, eftersom vidnesbyrds lydelse, de for sig
hørt har, at Anders Jensen har dræbt sagesløs mand Peder Pedersen, som tjener i Grensten, svor de
ham derfor manddød over og fra sin fred.

** sandemændene. Peder Skov bekendte, at som han gik igennem Hartvig Clausens gyde, da slog
der en ham i sit hoved bag i sin nakke med en sten, da æskede han ham ud til sig, at han skulle
komme ud og slå ham et for på, i det slog han løs til ham med en anden sten, og han tog ved fæstet i
sit værge, og æskede ham ud igen, og da han ikke ville komme til ham, slog han et vindue ud i
Rasmus Tørrings bod, og benægtede, at han ikke sønderslog flere vinduer den aften.

(244)

** samme. Peder Skov lod syne, at han har et sår bag i sit hoved, som han beskyldte Rasmus
Tørrings søn for.

** samme. Jens Rasmussen vidnede, at den aften, de vinduer blev udslået i Hartvig Clausen og
Mads Andersens gyde, da sad han inde hos sin far i deres hus, da kom der nogen igennem gyden og
skramlede meget på væggene, da bad hans far, at de skulle gøre vel og lade husene stå, de hørte
godtfolk til, så huggede en til vinduerne og udhuggede dem, og efter samme vinduer var udhugget,
gik han ned ad gaden sit ærinde, da kom Peder Skov og spurgte ham, hvorfor han slog ham i sit
hoved, da sagde han, at han aldrig slog ham og ej heller kendte ham, og så huggede Peder Skov
efter ham, og straks blev de vinduer udslået, og Peder Skov bekendte, at der han havde fanget skade



i sit hoved, da kom Jens Rasmussen til ham gående, og da sagde han, at han aldrig slog ham i sit
hoved, siden han havde forladt ham, da råbte han, at det var end ham, der slog ham, og da løb han
efter ham, og han kom ind ad en dør, så slog han efter ham og ramte ham ikke, men slog på en stang
for døren.

(246)

** Randers by. Maren Jensdatter med oprakte fingre og saligheds ed vidnede, at som Maren Vævers
stod ved rendestenen og bukkede sig ned at ville tage sit barn op, så kom Henrik Bartskær baglæns
til hende og slog hende på hendes mund, så hun styrtede ned over barnet.

** Rasmus Jensen foged på Skern på Mikkel Suerckes vegne. Søren Hofmand b: Anders Bay
rådmand Mads Bendtsen Poul Nielsen, Jens Sode med hånd og mund for sig og alle sine slægt og
venner på fædrene og mødrene side for fødte og ufødte gav Mikkel Suerck en fuld årfejde, for han
har dræbt og omkommet hans søn Las Jensen Sode, og al hans slægt og venner for fødte og ufødte
på fædrene side, og aldrig den sag med ord tale eller gerning at optages under årbodsmål.

(247)

** Rasmus Jensen udlagde på Mikkel Suerckes vegne trende atten mark er landbod efter loven for
Las Jensen Sode, Mikkel Suercke desværre har dræbt og omkommet, efter sandemænd har svoret
ham manddød over og til sin fred for samme drab, og dertil 3 mark blodvide.

** Peder Tomasen. efterskrevne vidnede, at som i går 8 dage om aftenen, da kom Peder Tomasen
gående ned omkring rådhuset og hujede, så hujede der en imod ved Anne Bangs dør, og da spurgte
Peder Tomasen Søren, hvad han ville, og bad ham gå fra sig, og han gav sig fluks imod Peder
Tomasen, som fik sit værge ud, om han da gjorde ham nogen skade, vidste de ikke.

(248)

** Christen Halvorsen. Jørgen Pedersen og Peder Lauridsen bepligtede dem at tale Kirsten
Pedersdatters minde for hvis gæld, de er hende pligtig.

** Christen Lydiksen. eftersom han i dag æskede høring over sin svoger Christen Rasmussen i
Norge for lod og lovskifte, han ikke ville gøre med ham, da efterdi borgmester og råd har gjort og
ordelt samme arv imellem dem, og samme skifte endnu står urykket, vidste Anker Poulsen intet
lovmål at stede over Christen Rasmussen om samme sag.

(249)

** Peder Pedersen Fisker. Jens Olufsen prammand og Jens Mikkelsen for tingsdom benægtede, at
de aldeles intet andet ved med Peder Pedersen end al ære og godt, som de skal vide med en
dannemand.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.



** Peder Ibsen udlagde i dag landbod to sal for sin søn Søren Pedersen, som er rømt fredløs, for han
har dræbt Mikkel Mortensen Ammelhede, som består af efterskrevne vurderede klæder og andet,
som er til hobe trende 18 mark efter loven.

(250)

** Laurids Ammelhede lod fordele Søren Pedersen, født i Tebbestrup, for faldsmål, for han om
nattetide i mørke og mulm har undveget hans tjeneste, som han har betroet ham over sit gods, og
ikke gjort ham regnskab for, og er undveget imod hans vilje og minde.

** Bay Pedersen på sine egne og efterskrevne medbrødre forlovsmænd for Hans Troelsen skriver til
Jørgen Skram, lod fordele for fald Hans Troelsen for 650 daler.

(251)
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** Hans Jensen Bødker lod voldsværge Niels Jensen Hjermind.

** Mads Villumsen. Peder Skov vidnede, at han ikke så eller ved hvem, der udslog de vinduer i
Mads Andersens gyde eller i Hartvigs gyde, videre end hvis han selv har bekendt.

** samme. Anker Poulsen fuldt og fast sigtede Mads Villumsen, for at han har været i følge med
dem, som har udslået de vinduer i Mads Andersens gyde og i Hartvigs gyde.

(252)

** Mads Villumsen. Anders Christensen Bjerregrav vidnede, at som han og hans staldbrødre
klokken otte om aftenen kom for deres herberg i Mads Andersens gyde, da var folkene gået i sang,
og de klappede på døren, så kom husbonden i huset og lod dem ind, idet kom Rasmus Tørrings søn
løbende og tog op ad trappen, straks efter kom to eller tre for døren, hvem de var, vidste han ikke,
og en af dem huggede i døren efter samme dreng med et draget værge, og de fik døren lukket.

(253)

** Peder Skov. Mads Villumsen for tingsdom vidnede, at som i går 14 dage om aftenen kom han
gående ned ad gaden, da stod Peder Skov for Rasmus Bagers dør og snakkede med hans pige, da
kom den dreng gående, som slog Peder Skov i sit hoved, som er Rasmus Tørrings søn.

** Jens Rasmussen. efterskrevne vidnede, at på den tid, de vinduer blev udslået i Rasmus Tørrings
stue, da stod Jens Rasmussen inde i Rasmus Tørrings stue.

(254)

** Peder Tomasen. efterskrevne piger vidnede, at i går 14 dage om aftenen som de kom gående
omkring Poul Nielsens hjørne, da kom Peder Tomasen omkring dem og bad god aften, de svarede
ham Gud signe, derefter hujede han på gaden, da svarede den dreng Søren Rasmussen hvad knok vil



du, og gav sig imod Peder Tomasen og tog til sin side og truede ham, så fik Peder sit værge ud og
slog ham på armen med fladsiden af værget, og bad ham gå fra sig.

(255)

** Mads Andersen i Helsted lyste i dag Jens Andersen tømmermand manddød til for sin bror
Mikkel Andersen, som han har dræbt og omkommet.

** samme. Anker Poulsen byfoged kendtes manddød på Jens Andersens vegne og tilbød gunst og
gave sølv pendinge og gode ord, eftersom samme drab på Mikkel Andersen er tilkommet.

** Anker Poulsen. Mads Andersen i Helsted ret eftermålsmand efter sin bror Mikkel Andersen gav
Jens Andersen, sin brors banemand, lejde og dage ---- og fred, indtil sandemændene har gjort deres
ed og tov om samme drab, og den dag indtil aften.

** Mads Andersen i Helsted. synsmænd synede Mikkel Andersen i Hornbæk.

(256)

** Søren Trommeslår lod fordele for fald.

** Mikkel Smed lod fordele for fald.

** Frands Pedersen. efterskrevne vidnede, at de hørte på bytinget den dag, Frands Pedersen havde
søgsting til Christen Nielsen i Kristrup for to harver og et tjærekar, da sagde Christen Nielsen, at
han havde ingen harver lånt af ham, men der stod to harver i hans gård, dem ville han føre ham
hjem, når han ville have dem.

(257)

** sandemændene. Ingeborg Jensdatter vidnede, at som i går 3 uger da stod Maren Ambrosiuses
hustru og hun for deres dør, så gik Marens barn ned ad gaden, så gik Maren efter det at tage det op,
så kom Henrik Bartskær og slog Maren ved sit øre med sin hånd, så hun faldt over barnet på siden i
rendestenen.

** Bay Pedersen i dag sit 1.ting æskede af Hans Skriver på sine egne og sine medbrødres vegne,
forlovsmænd for Hans Skriver til Jørgen Skram 800 daler hovedstol faldsmål kost tæring
skadepending og forsømmelse.

** Hans Byrial på sin søsterbørns vegne lod voldsværge Søren Christensen på Skagen for hvis arv
og gods, han har annammet på Skagen efter salig Anders Lassen, hans bror, som døde på Skagen.

(258)

** Las Andersen. efterskrevne vurderede en kobberkedel, som han har i pant af Margrete Albæks.

** Laurids Jacobsen har æsket 200 daler af Rasmus Blymester efter hans pantebrevs lydelse, og
forbød nogen at bruge samme hans pant.



(259)

18/9 1587.

** Henrik Bartskær lod fordele for fald.

** Niels Christensen på Rosenholm. hr Knud Jensen i Alling skødede Niels Christensen på sine
egne og sine brødre David Christensen Rasmus Christensen Hans Christensen og sine søstre
Birgitte Christensdatter hr Peders i Vivild Karen Christensdatter og Maren Christensdatter deres
vegne al den lod og anpart ham med sin hustru Anne Rasmusdatter arveligt er tilkommet i den gård
ved skt Mortens kirkegård, hr Peder iboer, som er halvparten i samme gård.

** hr Knud Jensen. sammeledes skødede Niels Christensen på sine egne og sine søskendes vegne al
deres anpart i den have vesten uden Randers, som er halvparten.

(260)

** Christen Lassen i Torup på sin husbond Christen Skeels vegne adspurgte Jens Rasmussen borger
her sst, om han ikke har købt bådstager af Christen Christensen, som er fængsligt anholdt på
Fussingø, dertil svarede han, at han tit og ofte har købt bådstager, og ikke han har kendt dem alle,
men han kan ikke sige ja aller nej, uden han får samme karl for sine øjne.

** Niels Pedersen skomager lod voldsværge Peder Sørensen Rebslår.

(261)

** Henrik Bartskær fremæskede Maren Ambrosiuses hustru med sand bevisning, om hun har haft
nogen blodige sår eller synske gerninger for hvilke, han burde at voldsværges.

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Henrik Bartskær har slået Maren
Ambrosiuses på hendes mund, da svor sandemændene ham derfor vold over på KM og byens
vegne. (han har talt minde hos borgmester og råd for den sag på byens vegne)

** samme. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Søren Rasmussen har forført sig på Peder
Tomasen, der han kom gående på gaden, svor sandemændene Peder Tomasen derfor kvit for vold.

** Poul Andersen lod fordele for fald.

(262)

** Anker Poulsen. Henrik Bartskær med en landstings stævning lod stævne Maren Jensdatter og
Ingeborg Jensdatter.

** Hans Skriver. Anders Bay Mogens Skov rådmand Poul Nielsen Niels Madsen løsgav Hans
Skriver af alle de lovmåls forfølgning, Anders Bay har forhvervet over ham på deres vegne.

(263)



25/9 1587.

** Anders Pedersen skipper lod fordele for fald.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål.

** Jep Lydiksen lod fordele Dorte Andersdatter for hvis efterskrevne arv, som hans datterbørn er
arveligt tilfaldet efter deres mor Karen Ibsdatter hendes død og afgang, efter det skiftebrevs lydelse,
deres salig far ham bebrevet har.

(264)

** Mads Espersen i Kondrup. Karen Espersdatter gav sin bror Mads Espersen afkald for al den arv,
han på hendes vegne har oppebåret af hendes far Jesper Jensen og hendes mor Maren
Mouridsdatter.

** Peder Skov. efterskrevne vidnede, at den aften, de vinduer blev udslået i Mads Andersens gyde
og i Søren Hofmands boder, da så og hørte han, at Peder Skov stod hos Jens Rasmussen, som er
Rasmus Tørrings søn, og spurgte ham, om det var ham, som slog ham bag i sit hoved, da sagde han
nej, det var ikke ham og bad, han skulle lade ham gå, så undløb han op ad gyden og sagde, det var
dog mig, der gjorde det, du får m: pokker.

(266)

** Randers by. synsmænd synede, at Niels N: svinehyrde er slået et sår i sit bryst, som dem syntes
at være gjort med en stor bred kniv, og beskyldte han Niels Mortensen, som var Tjæreby hyrde for
samme sin skade.

** Poul Jensen. Birgitte Jensdatter i Hornbæk vidnede, at det år Rasmus Smed døde, da målte hun
for Poul Jensen på Rasmus Smeds loft 9 skæpper rug, og de trættedes om den 9.skæppe, den betalte
Rasmus Smed ham, og de otte skæpper er den rug, Jens Rasmussen og Poul Jensen omtrætter. Keld
Poulsen, Poul Jensens søn, vidnede det samme.

(267)

** Hans Jensen lod fordele for fald Peder Rødhoved for en bog, hans hustru lånte ham.

** Mads Andersen i Helsted opkrævede sandemænd til at gøre deres ed og tov imellem ham og Jens
Andersen tømmermand, som har dræbt og omkommet hans bror Mikkel Andersen.

** Bodil Hvids lod fordele for hovedgæld.

(269)

2/10 1587.



** Laurids Jensen foged på Bidstrup på fru Sidsel Okses vegne. Mikkel Jensen borger her sst
bepligtede sig at skal betale hende 142 daler inden skt Mortens dag, eller da give to pending for en.

** Anders Tjæreby. Christen Hansen Lygtemager bekendte, at han ikke vidste, det værge var i hans
hus førend i dag, som hans pige har frembåret her til tinge og oplyst, som han mener at være uhuldt
og udulgt.

(270)

** Christen Lassen i Torupgård. Peder Pedersen borgmester vidnede, at han hørte i sin stue, at
Christen Skeel til Fussing adspurgte Jens Rasmussen borger her sst, om han havde købt nogle
bådstager af den karl, som sad fængslet på Fussingø, dertil svarede han, at han ej kendte den samme
karl, og ingen bådstager han havde købt af ham.

(271)

** Anders Remsnider på sine menige lavsbrødres vegne lod fordele Hans Hansen Kiel for hans
faldsmål, for han ikke er indkommet for menige gildebrødre og talt minde til deres lav, eftersom
han sig dertil tilforn har forpligtet.

** Christen Lassen i Torupgård. Peder Pedersen borgmesters hustru vidnede, at Christen Skeel to
gange adspurgte Jens Rasmussen om de bådstager, som den fange har bekendt, at Jens Rasmussen
skulle købe af ham, da svarede Jens Rasmussen to gange nej, han havde ingen stager købt.

(272)

** Jep Lydiksen. Søren Ferslev gav ham et fuldt afkald for hvis pendinge og boskab, som hans
hustru Maren Ibsdatter er arveligt tilkommet efter hendes afgangne mor Karen Nielsdatters død og
afgang og efter hendes morbror Niels Tomasen.

** sandemændene. Peder Jørgensen på sine egne og sine medbrødres vegne adspurgte Mads
Villumsen og Peder Tomasen, om de ville tage i fogdens hånd og lovværge dem, for at de ikke har
udslået de vinduer i Søren Hofmands boder og Anders Bays boder, som dem er klaget vold over for
inden tinge, dertil svarede de, at de fremæsker hvis sande vidnesbyrd, om nogen har set, de har
udslået samme vinduer, dertil svarede Anker Poulsen, at han havde nok i deres egen bekendelse.

(273)

** samme. sammeledes adspurgte de Jens Rasmussen, om han ville tage i fogdens hånd og
lovværge sig for det vold, Peder Skov har beskyldt ham for, at han har slået ham bag i hans hoved.

** Peder Skov. efterdi at vidnesbyrd har bekendt, at Jens Rasmussen selv har bekendt, at han slog
Peder Skov, svor de Jens Rasmussen derfor vold over på bondens KM og byens vegne.

** samme. efterdi at Peder Skov har bekendt, at han har udslået et vindue i Søren Hofmands boder,
svor de ham derfor et vold over, sammeledes svor de og Mads Villumsen og Peder Tomasen vold
over, for de og har med været at udhugge samme vinduer.



(274)

** samme. efterdi Peder Skov Mads Villumsen og Peder Tomasen har udslået de vinduer i Anders
Bays boder og hugget i døre og vinduer, svor sandemændene dem derfor vold over.

** Christen Blymester. synsmænd hjemlede, at de har synet i Christen Blymester og hans
medarvingers gård.

(275)

** Jacob Knudsen fisker. efterskrevne kundgjorde, at de efter Anker Poulsens byfoged hans
befaling var forsamlet i afgangne Tomas Jensen urtegårdsmands stue, som han tilforn iboede, og
efter Jacob Knudsen hans begæring vurderet hvis efterskrevne gods og boskab, han har sig efterladt.

(279)

9/10 1587.

** sandemændene for tingsdom adspurgte Mads Andersen tjenende i Helsted, som er ret
eftermålsmand efter sin bror Mikkel Andersen hans bane, om han har nogen vidnesbyrd om sin
brors bane og drab imod det vidne, som Jens Andersen hans brors banemand har ladet læse her
inden tinge, dertil svarede han nej, han har ingen vidner derimod.

(280)

** Jens Poulsen i Ågård. eftersom sandemændene har ledt og spurgt iblandt sande mænd og
kvinder, og efter de vidnesbyrds lydelse, de for sig hørt har, at Jens Andersen tømmermand er
draget her af byen og sin rette farende vej, og idet han på sin rette adelvej og farende rejse er blevet
vognbruden, og Mikkel Andersen derover er kommet selvanden efter ham og overfaldet ham med
hug slag og uførm, så han var skyldig sit liv og lemmer at værge, så svor sandemændene Jens
Andersen derfor manddød over og til sin fred.

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(281)

16/10 1587.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald Dorte Andersdatter for hvis arv, hans datterbørn Jens Pedersen
og Karen Pedersdatter er arveligt tilkommet efter deres salig mor Karen Ibsdatter hendes død og
afgang efter et skiftebrevs lydelse, som deres salig far Peder Stangerum dem imellem gjort har, som
er 120 gode daler samt efterskrevne bohave.

(282)

** Niels Jensen på Anne Bangs vegne lod fordele for fald.

(283)



23/10 1587.

** Bodil Hvids lod fordele for fald.

** Peder Nielsen i Linde lod fordele for fald.

** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

(284)

** Peder Jensen i Randers lod fordele for fald.

** Las Nielsen i Randers lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen. synsmænd hjemlede, at de har set Jens Rasmussens hustru Maren Nielsdatter er
slået i hendes hoved og på begge hendes arme og var trådt og slået over al hendes krop, og hun
beklagede for dem, at Jens Pedersen Vendelbo slog hende på ilden, og skyldte ham for al hendes
skade, så og for et sølvstob var sønderslået.

(285)

** Anders Skagbo, som tjener Mogens Giøe. synsmænd hjemlede, at de har synet Anders Skagbo er
slået et stort hul for i hans pande, og et hul bag på hans kjortel, og beskyldte han Peder Sørensen i
Sinding i Hids herred for samme skade.

** Randers by. efterskrevne vurderede en sorthjelmet tyr for 12 mark, de svor er Randers bys tyr.

(286)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(287)

30/10 1587.

** Frands Hansen i Malmø. Niels Hansen klokkestøber i Århus på sine egne, Anker Poulsen på
Birgitte Hansdatters vegne, og Søren Segalt på sin hustru Kirsten Hansdatters vegne fuldmægtig
gjorde Frands Hansen at tiltale hr Christen Pedersen i Gerning for hvis, de kan have ham at
beskylde med rette i nogen måder.

** Søren Segalt lod fordele for fald.

(288)

** Mikkel Knudsen i Robdrup lod fordele for fald.



** Jens Andersen tømmermand Jørgen Smed på Nørlund. efterskrevne vurderede efterskrevne
klæde og en karlekjortel, som Jens Andersen udlagde på sine egne og slægts vegne for landbod efter
salig Mikkel Andersen, som boede i Hornbæk, og Jens Andersen dræbte og omkom.

(289)

** samme. Mads Andersen tjenende i Helsted med hånd og mund for sig og alle sin slægt og venner
fødte og ufødte på fædrene og mødrene side gav Jens Andersen og al hans slægt på fædrene og
mødrene side en fuld årfejde for hans bror Mikkel Andersen, som boede i Hornbæk, som han har
dræbt og omkommet, og den sag aldrig at opdrages imod Jens Andersen.

** Rasmus Tømmermand. synsmænd hjemlede, at de har synet et gærde imellem Mads Pamholes
og Rasmus Tømmermands have, som er opgjort med pilegrene, og samme gærde bøjer sig ind på
Rasmus Tømmermands have og spidser til begge ender.

(290)

** Niels Fisker. efterskrevne voldgiftsmænd bekendte, at de har fordraget Niels Fisker og Bodil
Nielsdatter Holms for den beliggelse med hende, og hun har født barn ved ham, så han har talt
hendes minde i så måder, at han skal give hende 16 daler, et svin samt efterskrevne korn, og Niels
Fisker dermed kvit og angerløs at være for al ydermere tiltale.

(291)

** Hans Skriver lod voldsværge Peder Rebslår i Grenå.

** ung Niels Bager lod fordele for fald.

** Hans Skriver. synsmænd synede et stort hul på et mellemgærde imellem Hans Skrivers og
Birgitte Hansdatters haver, som er Birgittes lukkelse, og der er svin gået igennem i hans have og
gjort skade på bede og træer.

(292)

** Anker Poulsen lod fordele for fald.

(293)

6/11 1587.

** Jon Nielsen i Hår og Peder Madsen sst. eftersom Oluf Sørensen i Mygind er lovligt indført inden
tinge med stjålne koster, og han samme tyveri vedgår, da har han dermed forbrudt sit liv, og bør
derfor at lide straf på sin hals og liv ved en galgedød, og bonden igen sin koste.

(299)

13/11 1587.



** hr Christen Nielsen. Jacob Valbum lod læse et Niels Hjerminds egen håndskrift, hvormed han
kendes på sin og sin søster Anne Rasmusdatters vegne at have lod og part efter det skødes lydelse i
den gård, Jacob Valbum nu iboer, som han dem derpå givet har.

(300)

** sandemændene. Anker Poulsen byfoged bekendte, at han har tilfundet hr Christen Nielsen at
tiltale Jacob Valbum med vold for den gård, han besidder efter den kontrakts lydelse, som dem
imellem gjort er, og efter den landstingsdoms lydelse.

** hr Christen Nielsen præst i Spentrup. efterdi at Jacob Valbum selv i Niels Skram og borgmester
og råds overværelse har fordraget sig med hr Christen Nielsen og forpligtet sig fra den gård, han
iboer, at afflytte, og samme kontrakt til Viborg landsting er dømt ved sin fulde magt at blive, da
svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

(301)

** Anker Poulsen. Christen Rasmussen bekendte, at han har udslået nogle vinduer i den stue, Jens
Rasmussen iboer.

** sandemændene adspurgte Jens Vendelbo, om han ville tage i dommerens hånd og lovværge sig,
for at han ikke har slået Jens Rasmussens hustru og gjort vold i hans hus, dertil svarede han, at
dersom der er nogen levende mands røst og sand kundskab, at han har gjort hende sår eller skade
eller nogen uførm i hans hus, da vil han derfor stå til rette.

** Anker Poulsen byfoged. eftersom sandemændene har ledt og spurgt, at Niels Mortensen, som er
Tjæreby hyrde, har dræbt sagesløs mand, sin egen farsøstermand Niels N: svinehyrde her for
Randers, svor sandemændene Niels Mortensen derfor manddød over og fra sin fred.

(302)

** Laurids Orgemester lod fordele for hovedgæld.

(303)

20/11 1587.

** Peder Skrædder lod fordele for fald.

** Morten Sørensen i Jennum. efterskrevne kundgjorde, at de i dag har været hos Maren Olufsdatter
salig Søren Rasmussens efterleverske, og forbudt hende at afhænde fra sig og til Søren Rasmussens
arvinger nogen arv hvis dem kan tilkomme i teglgård eller andet rørende eller urørende, før Jacob
Seefeld til Visborg får sin skades opretning, som ham er sket på hans gård og bygning, som Maren
Olufsdatter nu iboer, som salig Søren Rasmussen har forpligtet sig til at skulle holde ved sin hævd
og magt.

(305)



27/11 1587.

** Anders Jostsen. synsmænd hjemlede, at han har fem sår i sit ansigt, som syntes at være slået med
en kniv, og sår på aksel og lår, som han beskyldte Bennit Prammand for.

** Randers by. synsmænd synede Bennit Prammands kakkelovn er nedslået, og et åbent sår havde
han bag i sit hoved, som han beskyldte Anders Jostsen for.

(306)

** efterdi Christen Rasmussen selv for ting og dom bekendte at have udslået nogle vinduer i den
gård, Jens Rasmussen iboer, svor sandemændene ham derfor vold over på KM og Randers bys
vegne.

** Niels Jensen. efterskrevne vurderede en sort hest for 4 mark en gammel bøsse for 12 skilling,
som Anker Pedersen udlagde Niels Jensen Mejlby for gæld.

** Anders Jensen i Harreslev blev voldsvoret af Anders Bay.

** Mads Andersen lod fordele for fald.

** Keld Fastrup lod voldsværge Morten Jensen i Albæk og Jens Rasmussen i Åmølle.

(307)

4/12 1587.

** Christen Rasmussen i Tebbestrup lod fordele for hovedgæld.

** Jep Lydiksen lod fordele for hovedgæld.

** Bennit Prammand. efterskrevne bekendte, at de sad til Bennit Prammands den dag, Anders
Jostsen blev slået, og da kom han og var meget drukken, og satte sig ved skiven og slog sin hat i
skiven og bad Bennit skulle låne ham pendinge på, og han fik ham 2 skilling og bad ham gå der,
hvor han havde drukket tilforn, og han blev siddende og ikke ville gå ud, så gik de ud, og ingen
parlament der skete den stund, de var derinde.

(308)

** Las Snur lod fordele for fald.

** Peder Lassen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing.

** Anders Bay rådmand lod voldsværge Christen Gurrisen i Asferg.

(309)

11/12 1587.



** Jep Lydiksen. Jørgen Pedersen skødede ham al den arvelod og anpart, ham med sin hustru er
tilkommet i huse jord og ejendom efter hendes salig mor Karen Nielsdatters død og afgang.

** Christen Rasmussen i Tebbestrup lod fordele for fald.

(310)

** Niels Pedersen. synsmænd synede Niels Pedersen er slået et stort sår i sit bryst, som med en
kniv, som han beskyldte Christen Madsen for.

** Christen Fiil. synsmænd synede Christen Fiil har et lidet sår bag på sin hånd, som han beskyldte
Tomas Lauridsen for, skomager i over Hornbæk.

** Randers by. efterdi Bennit Prammand har såret og slået Anders Jostsen Bødker, svor
sandemændene ham derfor vold over.

** samme. efterdi Bennit Prammand ikke kan bevise Anders Jostsen over at have gjort sig sår eller
skade, svor sandemændene ham kvit for vold.

(311)

** Rasmus Nielsen. synsmænd synede en bod næst hos Mogens Skov, der ligger meget skarn og
halm i stue og kammer, og i kælderen er ikke bedre end i gaden med vand og skarn, men på husene
kunne de ingen skade kende.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

(312)

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

** Laurids Orgemester lod fordele for faldsmål.

** Keld Kastrup lod voldsværge Christen Frandsen i Albæk.

(313)

18/12 1587.

** Mogens Skov. efterskrevne vurderede en bryggekedel, som han har i pant af Poul Rasmussen i
Hals.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(314)



** Gregers Skipper. synsmænd synede, at hans kone var slået på hendes lår, og hendes skindkjortel
udrevet fra foden og opad, og hun beklagede sig at være slået og trådt under fødder, og beskyldte
hun Peder Skolemester på Brødregade, at han slog hende på gaden i nat mellem 10 og 11 slet, eller
den, som var i selskab med ham.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(315)

** Laurids Mortensen lod fordele for fald.

** Peder Pedersen borgmester lod fordele for fald.

(1)

** Randers bys tingbog anno 1588.

(2)

** sandemænd vargjeld

(3)

8/1 1588.

** Henrik Frandsen foged på Clausholm lod fordele Volborg Olufsdatter for 12 mark.

** samme lod fordele Søren Byrial for en halv tønde norgesild.

(4)

** Rasmus Blymester lod fordele Mads Jensen i Hvidsten for 11 daler.

** Jacob Knudsen fisker lod fordele Mogens Nielsen Panck i Stovby Knud Henriksen sst og Mikkel
Olufsen sst.

** Jørgen Stolte smed lod fordele Jens Pedersen Vendelbo for faldsmål.

** vurderingsmænd vurderede en af byens tyre for 12 mark.

(5)

** Jens Rasmussen på sine søsterbørns vegne forbød nogen at pante købe eller sælge med Jens
Pedersen Vendelbo om noget af den gård, han nu besidder og iboer efter borgmester og råds doms
lydelse.

** Mikkel Knudsen lod fordele Knud Jensen i Hallendrup for 5 daler, samt lille Tomas i Vorup for
2 skæpper rug.



** Mogens Skov lod fordele Niels Christensen i Vorup.

(6)

** synsmænd afhjemlede syn på Anders Bysvend, som havde en stor skramme for på sit hoved,
som han beskyldte Peder Rødhoved for.

** Tomas Møller. Jørgen Sørensen Møller i Østergård skødede ham al den lod og part, som han og
hans hustru har i Østergård.

** Jens Kare. synsmænd hjemlede, at de havde synet den gård ved Hovmeden, som Jacob Bay nu
iboer, og Tomas Jensen skomager tilforn iboede.

(7)

** Keld Kastrup lod voldsværge Jacob Rasmussen i Drastrup Anders Christensen i Lilbæk og Iver
Andersen i Albæk.

** Peder Pedersen borgmester lod fordele Søren Fog i Harreslev Peder Jensen i Gerning Mikkel
Rasmussen i Lem.

(8)

** Christen Christensen lod fordele Esben Sørensen i Langå.

** Rasmus Nielsen lod fordele Las Ibsen i Lem Markor Lassen sst Jens Pedersen sst Mikkel
Rasmussen sst Mikkel Rovsing sst.

** Søren Segalt lod fordele Christen Lassen i Støvring Niels Sørensen sst Anders Nielsen for Niels
Sørensen Laurids Sylliemand Knud Christensen Mikkel Hagensen sst Christen Jensen sst.

(9)

** Niels Knudsen skrædder lod fordele Christen Frandsen i Albæk Mikkel Rasmussen i Lem.

** Niels Jensen Vejlby lod fordele Anders Jensen i Kovsted Anders Sørensen sst Anders Lassen sst
Jens Holgersen i Lind.

** samme lod fordele Anders Storm i Mejlby Mikkel Christensen i Lem Las Skrædder i Hornbæk
Christen Mikkelsen i Bjergby Mikkel Nielsen i Tjæreby Jens Nielsen sst Karen Jensdatter i Lem.

(10)

** Erik Bogfører til 4.ting på hr Peder Nielsen i Vivild hans vegne udviste hr Peder Nielsen
Mausing fra den gård ved skt Mortens kirke, som han nu besidder og påboer.



** hr Peder Nielsen. eftersom Erik Bogfører på hr Peder Nielsen i Vivild hans vegne har udvist hr
Peder Nielsen kapellan her sst fra den gård, som han påboer, så mødte hr Peder Nielsen og berettede
at skulle have stedt og fæst samme gård af hr Knud Jensen præst i Alling, og mente derfor, at hr
Peder Nielsen i Vivild ingen magt har til at lade vise ham fra samme gård, efterdi han skulle have
den ringeste part deri, som er en søsterlod, og mente den at måtte besidde efter hans kontrakt.

(12)

** Poul Nielsen lod fordele efterskrevne i Lyng herred og Middelsom herred.

(13)

** samme lod fordele efterskrevne i Nørhald herred og Støvring herred.

(14)

** Niels Madsen lod fordele efterskrevne.

(15)

** Søren Nielsen skomager lod fordele efterskrevne.

** Keld Kastrup lod fordele efterskrevne.

(17)

** Anders Jensen Kare lod fordele efterskrevne.

(18)

** Hans Skriver lod fordele efterskrevne.

** Mogens Skov lod fordele efterskrevne.

(19)
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** Søren Segalt sit 4.ting opsagde den pant, han har af Mads Madsen skomager, og æskede sine
penge, som han ham derpå lånt har.

** Jens Sørensen lod fordele Anders Jensen Bay for hovedgæld.

** samme afsagde Anders Jensen Bay fra en ager, som han har i leje.

(20)

** Niels Skriver lod fordele efterskrevne.



** Jens Kare til 4.ting lod udvise Jacob Bay fra den gård, han iboer.

** Christen Blymester sit 4.ting på hr Christen Pedersen præst i Gerning og hr Clemend Hansen
præst i Asferg deres vegne tilbød Frands Hansen i Malmø og begærede lod og lovskifte i hus jord
og ejendom efter salig Mikkel Kleinsmeds død, på Frands Hansen i Malmø hans egne og
medarvinger og søskendes vegne.

(21)

** Frands Hansen svarede på det tilbud og begæring om lod og lovskifte efter salig Mikkel
Kleinsmed på hr Christen Pedersen og hr Clemend Hansens vegne, at han vil for sin anpart gerne
være med ham over lod og lovskifte, dog har han ingen fuldmagt af hans bror Niels Hansen
klokkestøber i Århus.

** Anders Pedersen skomager lod fordele efterskrevne.

(22)

** Niels Madsen til 4.ting har udvist Jep Sødring fra den bod, han iboer.

** Jens Bødker æskede af Oluf Olufsen Christoffer Olufsen Volborg Olufsdatter og Maren
Olufsdatter hvis gæld, deres salig mor Ellen Hansdatter var salig Laurids Orgemester pligtig efter
hans regnskabsbogs lydelse.

** mester Tøger Lassen til 4.ting har udvist Christen Jørgensen Mollerup fra den gård, han iboer.

(23)

** Mads Andersen. synsmænd afhjemlede syn på en rendesten imellem hans bod og Jens Pedersen
Vendelbo hans gård, som skal have sit fri løb fra samme bod, da var samme rendesten forstoppet
med jord og skarn i Jens Vendelbos gård.

** hr Peder Nielsen i dag sit 4.ting har opsagt den gård, han iboer, som han af Christen Blymester
sted og fæst har.

(24)

** Peder Lassen for sig, Jep Lydiksen på sit datterbarns vegne og Dorte Andersdatter på sine egne
vegne at de ville gøre Las Brorsen i Galten og Mikkel Lassen og deres medarvinger udlæg efter
deres lensmands og uvillige dannemænds tykke.

** Jens Christensen i Terp på sine egne og sine gildebrødres vegne lod fordele for hovedgæld.

** Anders Bay rådmand lod fordele for fald.

(25)



** Christen Jørgensen på Mette Pedersdatters vegne lod fordele for fald.

** Clemend Sørensen lod voldsværge Jens Pedersen i Lem.

** samme lod voldsværge Peder Madsen i neder Hornbæk.

** samme lod fordele for fald efterskrevne.

(26)

** Niels Jensen skomager lod fordele for fald.

** Mogens Skov sit 4.ting har udvist Mads Eskildsen fra den bod, han iboer.

** Niels Jensen byskriver på hr Niels Hvolgård i Mariager hans vegne har udvist Maren Hvolgård
fra den gård, hun påboer.

(27)

** Las Snur lod fordele for fald efterskrevne, der iblandt Jep Christensen i Tørslev og hans søn
Niels Ibsen.

(28)

** Hans Skriver. synsmænd hjemlede, at de har været imellem Hans Skrivers have og Peder
Munkdrups have, og Peder Munkdrups gærder lå slet øde og ned på jorden, og alle Hans Skrivers
kål var opædt og nedtrådt af svin og fæmon, som der er indgået i haven.

(29)
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** Mogens Skov. Maren Blacksdatter gjorde ham til hendes værge og i dag med hende at afhænde
fra hende en kålhave ved skt Peders dam.

** Niels Sørensen fisker. Maren Blacksdatter med hendes værge afhændede og oplod fra hende og
til Niels Fisker en kålhave imod skt Peders dam.

(30)

** Tomas Sørensen i Vorup på sin husbond fru Birgitte Bølle til Avnsbjerg hendes vegne lod
fordele for faldsmål Mikkel Keldsen borger her sst for 10 par øksne, med sådanne vilkår, han ikke
taler hendes minde inden i dag 8 dage.

** hr Jens Mogensen i Vor. Rasmus Nørager skødede til hr Jens Mogensen præst til Vor kirke en
sin gård på Vestergrave, fri for hver mands tiltale undtaget jordskyld og hestepenge.

(31)



** Peder Rødhoved. efterskrevne vidnede, at de nytårsdag om aftenen så Anders Bysvend løb efter
Peder Rødhoved på gaden med sit dragne værge og huggede to hug efter ham, førend Peder
Rødhoved fik sit værge draget, men hvad heller Anders Bysvend fik skade af sit eget værge eller af
Peder Rødhoveds vidste de ikke.

(32)

** samme. Hans Mouridsen skomagersvend her sst vidnede, at han på samme førnævnte aften så
Anders Bysvend gav sig til Peder Rødhoved med sit dragne værge, men hvad heller han fik den
skade af sit eget værge eller ikke, vidste han ikke.

(33)

** hr Christen Pedersen i Gerning hr Clemend Hansen. synsmænd hjemlede, at de af hr Christen
Pedersen hr Clemend Hansen Frands Hansen i Malmø Niels Hansen i Århus Søren Segalt i Randers
og deres medarvinger var tilbedt at vurdere deres fælles ejendom norden for Randers, som Birgitte
Hansdatter nu iboer, som ikke kan være mere værd end 120 daler.

(34)

** Niels Jensen skomager lod fordele for fald.

** Niels Hansen i Århus i dag har igenkaldt og magtesløs gjort den myndighed, som han tilforn har
gjort sin bror Frands Hansen, og hjemlede ham ingen magt at have til noget lovmål med sin morbror
og bror hr Christen Pedersen og hr Clemend Hansen på hans vegne efter denne dag.

** Jens Kare lod voldsværge Niels Nielsen.

(35)

** Christen Jensen Tved lod fordele for fald efterskrevne.

** samme lod fordele efterskrevne.

(36)

** Laurids Mortensen lod fordele for fald.

** Bay Pedersen på byens vegne lod fordele for fald.

(37)
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** Niels Skriver rådmand tilbød Christen Guldsmed den have til løsning, som han har i pant af ham
og æskede hans penge.



** Christen Jørgensen lod fordele for fald.

(38)

** Rasmus Blymester lod fordele for fald.

** Poul Andersen. efterskrevne gjorde Peder Ibsen i Tørring hans skudsmål imod den tiltale, Poul
Andersen har til ham, og han er i hans husbond Jacob Seefelds bestilling forhindret og kan ikke
møde i dag.

** Oluf Olufsen. Mads Pedersen skrædder benægtede, at der ikke skal være mere betalt på salig
Ellen Hansdatters brev, som hun Iver Skriver givet har, mere end 7 daler, som findes på samme
håndskrift opskrevet

(39)

** Mads Pedersen. eftersom Oluf Olufsen beretter og han mener, der skal være mere betalt på sin
salig mors håndskrift, som hun Iver Skriver givet har, som han vil bevise med hendes regnskabsbog,
som han æskede, hvortil Oluf Olufsen svarede, at den var i Århus.

** Mikkel Knudsen i Robdrup lod fordele for fald.

** Niels Jensen Mejlby. Niels Lassen i Torup, Søren Haldum i Avning på sin hustru Kirsten
Jensdatter og hendes søster Anne Jensdatter deres vegne skødede Niels Jensen Mejlby al den
arvelod og anpart dem arveligt er tilkommet efter deres søster Maren Jensdatter.

(40)

** Rasmus Bager lod fordele for fald.

** Peder Rødhoved. eftersom han af nødværge har såret Anders Bysvend, så svor sandemændene
ham derfor kvit for vold, og Anders Bysvend skade for hjemgæld.

** Anders Remsnider lod fordele for hovedgæld.

(41)

** Søren Segalt. Frands Hansen borgersøn her sst skødede ham al den arvelod og anpart ham efter
sin salig mor Karen Skeis er arveligt tilfaldet i det hus jord og ejendom udenfor Randers, som var
salig Peder Kleinsmeds ejendom.

** Bartemeus Jensen. Christen Pedersen Kå benægtede, at han er ham ingen 4 mark pligtig, men
sagde sig at være Peder Bang i Tebbestrup dem pligtig.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

(42)



** hr Jens Mogensen i Vor. Jens Rasmussen på sine egne og på sine søstre Sidsel Rasmusdatter og
Margrete Rasmusdatter deres vegne og på Jens Pedersen Vendelbo hans vegne og Christen
Lydiksen på sin hustru Maren Rasmusdatters vegne skødede ham al den arvelod og anpart dem er
tilkommet efter deres salig far og mor i en gård og ejendom.

** Jens Rasmussen. hr Jens Mogensen på sin hustru Volborg Rasmusdatter, Christen Lydiksen på
sin hustru Maren Rasmusdatter deres vegne skødede ham al den arvelod og anpart dem er
tilkommet i den gård, Jens Rasmussen iboer.

(43)

** Clemend Sørensen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Tomasen skomager lod fordele for fald.

(44)

** Rasmus Tømmermand lod fordele for fald.

** Hans Jensen lod fordele for fald.

(45)

** Jens Mortensen lod fordele for fald.

** Jens Laursen i Bjergby lod fordele for hovedgæld.

(46)

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

(47)

** Oluf Olufsen. synsmænd afhjemlede syn på den teglgård østen udenfor Randers, som salig Søren
Rasmussen fordum tilhørte.

(48)

** Christen Mortensen på Morten Kærs vegne lod fordele for fald.

(49)

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(50)



** Søren Mouridsen på Morten Kærs vegne lod fordele for fald.

(51)
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** Niels Madsen lod fordele for fald.

** Jep Andersen Lang lod fordele for fald.

** Christen Nielsen i Bjergby lod fordele for fald.

(52)

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald Dorte Grams for 30 daler, hendes salig husbond Peder
Gram har lovet hendes husbond på KM vegne for Peder Andersen skipper.

** Anders Remsnider. Frands Hansen lod læse en stævning på bytinget over hr Christen Pedersen i
Gerning og hr Clemend Hansen i Asferg og Birgitte Hansdatter i Randers og for samme stævning
ikke var forseglet af landsdommere eller landstings skrivers forsegling, ville Christen Lydiksen ikke
den udstede.

** hr Christen Pedersen i Gerning. eftersom Frands Hansen æsker høring over ham for rede og
regnskab, indsatte Christen Lydiksen den sag for borgmester og råd, og der rede og regnskab med
hverandre at gøre.

(53)

** Anne Jensdatter, som tjener Christen Jørgensen Mollerup lod syne, at hun var slået på hendes
arm, som er hovnet og blå, og hus beskyldte hendes husbonds tjenestedreng Peder (blank) for
samme hendes skade.

** Christoffer Nielsen Krop. synsmænd synede, at han havde et lidet sår bag i hans hoved, som var
noget blodigt, som han beskyldte Christen Jørgensen skriver, for han slog ham i hans stue.

** Bartemeus Jensen lod fordele for fald.

** Bodil Hammersdatter lod fordele for fald.

(54)

** Frands Hansen. efterskrevne mænd vidnede, at han er født og båren her i Randers by, og han har
handlet og skikket sig ærligt og vel.

(55)

** Mads Ryum lod fordele for fald.



** Niels Knudsen Bang lod fordele for fald.

(56)

** Jens Kare lod fordele for fald.

(57)
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** Mikkel Knudsen lod fordele for fald.

** Peder Lassen tilbød Rasmus Mikkelsen i Hald på sin husbond Christen Munk hans vegne, Niels
Christensen Bjerregård, som han bekendte sin fordelte mand at være, og ikke vil huse eller helle
efter denne dag.

(58)

** Anders Jensen tjenende Dorte Grams. synsmænd hjemlede, at ham er hugget en skramme i sit
venstre kindben og på hans hånd, som han beskyldte Rasmus Hansen i Værum hans husmand
Rasmus Farre.

** hr Villads i Harreslev lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen berettede, at et hans svin er ham frakommet mod hans vilje og minde, og har fundet
det i Anders Skrivers gård, og de folk, som i gården boer, berettede for ham, at Tomas Lang i Vorup
havde begæret hus hos dem til samme svin, indtil han kom tilbage igen fra Avnsbjerg.

(59)

** samme. Tomas Lang berettede, at der er et svin blevet borte fra ham, og så så han et svin på
Randers gade og syntes, det skulle være hans svin, så lod han det forvare til Anders Skriver, indtil
han kunne forfare sandhed derom, og berettede, at han kendtes ikke ved samme svin for hans svin at
være.

** Anker Poulsen. Peder Sparre i Vorup og Jørgen Pedersen i Randers forpligtede dem på Tomas
Langs vegne i Vorup, at han skal møde til bytinget at lide dom for det svin, han har vedkendt sig i
Randers, som er Poul Nielsens svin.

(60)

** Mikkel Dal. eftersom han beretter, at Jacob Skrædders hustru i dag skulle søgt ting til ham for
nogen gæld, hans hustru skulle have været Jacob Skrædders hustrumor skyldig, og ikke hun er
fremkommet, så fandt fogden ham kvit for samme sag, indtil hun ham tiltaler på ny.

(61)

** Mads Remsnider lod fordele for fald.



** Peder Mikkelsen Støvring lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald.

(63)
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** Laurids Hansen i Værum lod syne, at han havde et sår i hans pande, som han beskyldte Anders
Jensen for, som tjener Dorte Grams.

** Jens Christensen Kovsted lod fordele for fald.

(64)

** sandemænd. Christen Jørgensen skriver bekendte for tingsdom, at han slog Christoffer Nielsen
ned i sit hus, for han kaldte ham en bedrager.

** sandemændene tilspurgte Christen Jørgensen, om der var flere folk i hans hus, da han slog
Christoffer Nielsen Krop, hvortil han svarede nej.

** Keld Christensen i Haslund lod fordele for fald.

** Peder Christensen. Poul Christensen i Bjerregrav vidnede, at han var inde til Christen Jørgensens
og drak med Peder Christensen, så kom pigen Anne Jensdatter og bad dem gøre regnskab for øllet,
så kom de i trætte derom og gav hverandre mange onde og unyttige ord, så tog pigen en kande stod
på skiven med noget øl i og slog Peder Christensen for brystet med. andre vidnede, at de ikke så
Peder Christensen slog Anne Jensdatter, før hun slog til ham med samme kande.

(65)

** Anders Christensen. Søren Rasmussen for tingsdom vidnede og kundgjorde, at han ikke andet
ved med Anders Christensen, end al ære og godt, som han skal vide med en god ærlig karl.

** sandemændene. Anne Sørensdatter vidnede, at Christoffer Krop kom ind til hendes husbond
Christen Jørgensen og æskede ham en skilling af, hvortil han svarede, at han kunne komme igen og
morgenen derefter, så skulle han få den, da svarede Christoffer Krop, du est en bedrager.

(66)

** Anker Poulsen. eftersom sandemændene hørte for sig, at Christoffer Nielsen Krop ulovligt er
indkommet i Christen Jørgensens hus og overfaldet ham med formastelige ord, og derover fanget
skade af Christen Jørgensen, svor sandemændene Christen Jørgensen kvit for vold.

** Peder Christensen. eftersom sandemændene har hørt for sig, at Anne Jensdatter har forbrudt sig
imod Peder Christensen, og ingen bevisning hun har, at han hende nogen skade har gjort, før hun
har forbrudt sig imod ham, da svor sandemændene ham kvit for vold.



** Niels Jensen fisker lod fordele for fald.

(67)

** Anders Pedersen Rus. efterskrevne vidnede, at de i hans hus hørte, at hans hustru Maren Jørgens
sagde, til hvis hun havde fået sådan en pige, som Anne Bysvends var, så ville hun gå 10 mil på
hendes bare fødder efter denne, da svarede Søren Lassen i Kristrup, at han skulle fly den pige til
hende, som han havde stedt hende, og hun skulle være hende huld og tro, dersom hun gjorde hende
nogen skade, da skulle han være hendes mand derfor.

** Jens Nielsen skomager lod syne, at han er slået under sit øre, som er gult og blåt, som han
beskyldte Anders Pedersen skomager hans hustru, for at hun slog ham med hendes hånd på
skomagernes lavshus.

(68)

** Mourids Sørensen i Essendrup lod fordele for hovedgæld.

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Anders Christensen Skriver lod voldsværge Jens Pedersen, som tjener i Kastrup, for gæld.

** Karen Lygtemagers lod fordele for fald.

(69)

** Niels Madsen lod fordele for fald.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(71)
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** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

** Niels Brygger lod fordele for fald.

** Laurids Rasmussen skomagersvend, som tjener Anders Kå, lod fordele for fald.

(72)

** Jens Nielsen skomager. efterskrevne vidnede, at den næste torsdag i fastelavn om aftenen, siden
lys var optændt, da gik Jens Nielsen skomager på gulvet og skænkede for dem alle, idet kom nogen
ord imellem ham og Anders Pedersen skomagers datter, idet gik Anders Pedersens hustru til og slog
ham på hans mund, og Jens Nielsen gik omkring på gulvet en gang eller to og skænkede for folket,



straks i det samme slog han til Anders Pedersens hustru med et lidet drikkebæger, han havde i
hånden.

(73)

** Hans Hansen Kiel lod fordele for faldsmål.

** Mads Pedersen Tyck med sandemændene lod voldsværge Mads Sørensen Back i Lyngå for
gæld.

** Las Bendtsen i Stevnstrup. eftersom Morten Kær ikke kan bevise, at Las Bendtsen eller hans
hustru har udtaget noget af ham her i købing, eller lovet ham nogen gæld, så fandt byfogden den sag
til Las Bendtsens værneting.

** Jens Lassen i Bjergby lod fordele for fald.

(74)

** Mads Andersen lod voldsværge Jens Lauridsen i Tørslev for gæld.

** Rasmus Olufsen på Knud Mogensens vegne lod fordele for hovedgæld.

** Søren Ferslev lod fordele for fald.

(75)

** samme lod fordele for fald.

(76)

** Anne Svendsdatter lod fordele for fald.

** ---- Guldsmed lod fordele for fald.

(78)

** Jens Nochersen lod fordele for fald.

** Mette Pedersdatter lod fordele for fald.

** Christen Jørgensen Mollerup lod fordele for fald.

(81)
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** Hans Jensen lod voldsværge Peder Skæg i Røved Frands Rasmussen i Villendrup og Jens Lassen
i Tebbestrup for gæld.



** Troels Rasmussen lod fordele for fald.

(82)

** Anders Pedersen skomager. Anne Madsdatter vidnede, at den torsdag næst efter fastelavns
søndag om aftenen, siden lys var optændt, da gik Jens Nielsen skomager på gulvet på deres lavshus
og skænkede for dem alle, så tog han et klud med noget i, som var Anders Pedersens datters, og
hvor samme klæde blev af, vidste hun ikke, så kom dem nogen onde ord imellem, så slog Jens
Nielsen hende på hendes mund, så kom Anders Pedersens hustru og slog Jens Nielsen på hans
mund.

** Jens Nielsen skomager. Søren Segalt vidnede, at samme førnævnte aften hørte han, at Jens
Nielsen og Johanne Andersdatter kom nogen ord imellem, og ingen han så slog hverandre, før
Anders Pedersens hustru slog Jens Nielsen på hans mund, og så gik han omkring på gulvet og
skænkede, så havde han et lidet drikkestob fuldt af øl, det hældte han i Anders Pedersens hustrus
barm, og slog stobet efter.

(83)

** Søren Lassen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

** Christen Christensen lod fordele for hovedgæld.

(84)

** Jens Nielsen skomager. eftersom sandemændene efter vidnesbyrds lydelse, de for sig hørt har, at
Anders Pedersens hustru har slået Jens Nielsen skomager på hans mund, og han derefter har slået til
hende med et stob, svor sandemændene Anders Pedersens hustru derfor vold over, og Jens Nielsen
kvit for vold.

** Anders Brorsen i Askildrup æskede høring over Peder Pedersen borgmester på sin husbond Niels
Jonsen til Torstedlund hans vegne for gældssag, så mødte Rasmus Skriver kældersvend i hospitalet
og ung Peder Pedersen og berettede, at Peder Pedersen er i dag hos Niels Jonsen at tale minde for
samme gæld, og begærede derfor 8 dages opsættelse.

(85)

** Laurids Hansen i Værum. efterskrevne vidnede, at Dorte Grams og hendes datter Maren
Pedersdatter har i dag bekendt for dem med oprakte fingre og højeste ed, at på den aften, den
bordag skete i hendes hus imellem Laurids Hansen i Værum og hendes tjenestedreng Anders
Jensen, da slog han ud ad Laurids Hansen med sin daggert, så greb Laurids Hansen sit værge og
stak imod drengen, som undløb værget og huggede Laurids Hansen den skade, han har.

(86)



** samme. efter det vidnesbyrds lydelse, som sandemændene for sig hørt har, og Anders Jensen har
forbrudt sig imod Laurids Hansen, og gjort ham sår og skade, og han derimod har gjort nødværge,
svor sandemændene Laurids Hansen kvit for vold i samme sag at være, og Anders Jensen et fuldt
vold over for samme sår og skade, han hat gjort Laurids Hansen.

** Mikkel Skriver i Mariager. Oluf Olufsen på sin søster Volborg Olufsdatter og hendes børn deres
vegne, som han er lovværge for, pantsatte ham en bod på Brødregade, som Ambrosius Kleinsmed
tilforn iboede og Iver Kleinsmed nu iboer, for 41 daler.

(87)

** Christen Madsen remsnidersvend. synsmænd synede, at han er slået et sår i sin venstre arm på
det tykke imod akslen, og et sår under armen i siden, som både er slået med en daggert, som han
beskyldte Søren Stub remsnider for.

** Mads Ryum lod voldsværge Christen Andersen i Astrup for gæld.

(88)

** Mogens Skov lod fordele for fald Peder Jørgensen skrædder for 15 daler, som Mogens Skov har
udlagt i Lübeck for Peder Jørgensens stedsøn Peder Skov for hans kost og anden nødtørft.

** Las Andersen lod fordele for fald.

** Las Andersen lod voldsværge Mogens Pedersen i Lem for gæld.

(89)

** Anders Ruus lod fordele for fald.

** Jens Gullev lod fordele for faldsmål.

(91)

18/3 1588.

** Hans Donner van Lübeck. Anne Madsdatter, født i Gassum, inden tinge for dom bekendte, at
eftersom hun for 5 år forleden af hr Christen Nielsen, præst til Spentrup og Gassum sogne, er viet til
Hans Donner van Lübeck, KM bøsseskytte, og derefter har han været fra hende i mere end 4 år, og
eftersom hun ingen visse tidning kunne høre eller spørge om ham, at han er levende eller død, og
hun derfor igen har trolovet sig med en anden god karl, og derfor efter denne dag vil hverken nyde
eller undgælde førnævnte Hans Donner, ej heller han hende.

(92)

** Oluf Olufsen lod vurdere en abildhave, som tilforn tilhørte hans salig mor Ellen Hansdatter, og i
hans søster Volborg Olufsdatters arvepart er tilkommet.



** Jens Foged. Jørgen Pedersen bepligtede sig at betale ham 11 daler.

** Jens Esbensen lod fordele for fald.

(93)

** Søren Stub lod syne hans lædertrøje var et stort hul på, som syntes at være hugget med st værge,
som han beskyldte Christen Remsniderdreng, som tjener Anders Rasmussen for samme skade, han
huggede med draget værge.

** Rasmus Hansen lod fordele for fald.

** Christen Blymester. Jens Andersen i Volstrup bekendte, at Christen Blymester lovede ham intet
mere for den ruse ud for Skovgård end for den ruse ud for Randers.

(94)

** Jens Sørensen på sine egne og Poul Nielsen hans vegne. efterskrevne vidnede, at de med
byfogden har udlagt dem halvparten af Anders Jensen Bays abildhave og staldhus her norden
udenfor Randers, som er salig Anders Bays arve og anpart i førnævnte hus og have.

(95)

** Jens Rasmussen. synsmænd hjemlede, at de har synet den gård, Jens Pedersen Vendelbo iboer,
som efterfølger.

(96)

** Las Snur lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(97)

1/4 1588.

** Christen Christensen lod syne, at han er hugget en skramme i sit kindben, som han beskyldte
Peder Jørgensen skrædder for.

** Niels Tomasen skomager til 4.ting har tilbudt på sin brorsøn Tomas Sørensen hans vegne, som
han er værge for, og hans søskende, så mange her sst, som har gæld at kræve efter hans bror Søren
Tomasen, som boede i Ølsted, da skal de komme til hans gård 3.pinsedag.

** Rasmus Bangs varsel til Jens Hvas i Tebbestrup for Bertel Esbensen, som tjener Henrik Lykke.

(98)

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for fald.



** Søren Lassen i Bjerregrav lod fordele for fald.

** Las Christensen Gedsted lod fordele for fald.

** Randers by. synsmænd synede, at Peder Jørgensen har flere sår og hug, som han beskyldte
Christen Christensen for.

(99)

** Niels Ibsen i Helstrup. Christen Poulsen i Stevnstrup vidnede, at de 6 ørter korn, som Hans
Skriver har Niels Ibsen fordelt for, samme korn blev ydet på Dronningborg, som nu forgangen
vinter var 8 år, og Karen Sørensdatter, Niels Ibsens hustru, vidnede, at samme korn blev ydet.

** Hans Skriver spurgte Niels Ibsen i Helstrup og Christen Poulsen i Stevnstrup, om de kendte eller
ved hvem, som annammede ovennævnte korn på Dronningborg, hvortil Niels Ibsen svarede, at
Niels Limbonde målte samme korn.

(100)

** samme. efterskrevne vidnede, at de spurgte Niels Limbonde, om han nogen tid målte noget korn
på Dronningborg loft for Niels Ibsen i Helstrup, hvortil han svor ved sin sjæls salighed, at han ved
sig aldrig noget korn at have målt for Niels Ibsen.

** Mogens Skov. Rasmus Nørager skødede ham et hus og en abildhave vesten udenfor Randers.

** samme. den sag imellem borgmester og råd på Randers nys vegne og Amor Mortensen opsatte
fogden til i dag måned.

(101)

** Peder Knap. efterskrevne vidnede, at Knud Snedker i Århus arvede alene Anne Knaps, som døde
her i Randers, og at hun tit og ofte bekendte for dem, at Peder Knap var hendes ægte brorsøn, og
Knud Snedker og Anne Knappes var ægte søskende. Kirsten Christensdatter Peder Remsniders
hustru vidnede, at hun tjente Anne Knappes, da hun døde, og førnævnte snedker arvede Anne
Knappes alene.

** Maren Jensdatter stokkenævn. efterskrevne vidnede, at førnævnte Anne Jensdatter er ærligt født,
og havde en dannemand Jens Tomasen tømmermand til sin far og en dannekvinde Margrete
Nielsdatter til sin mor, og hun sig at have skikket ærligt og vel i alle måder.

(102)

** Laurids Jacobsen lod fordele for fald.

** Las Villumsen lod fordele for fald.

(103)



** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Jacobsen lod fordele for hovedgæld.

** Keld Kastrup lod fordele for fald.

** Christen Tomasen lod fordele for faldsmål.

(104)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald

(105)

15/4 1588.

** Christen Christensen. Hans Holst vidnede, at på den aften den bordag skete imellem Peder
Jørgensen skrædder og Christen Christensen, da sad Peder Jørgensen og han og legede i et brætspil,
da kom Christen Christensen ind og begærede, at Peder Jørgensen ville være i plovfællig med ham,
og Peder Jørgensen bad ham sidde, og de fik kortene på bordet og doblede om en skilling til en
kande øl, hvorefter de kom i klammeri, og han og Peder Jørgensens hustru skilte dem ad, og skød
Christen Christensen ud af døren, og siden gik Peder Jørgensen ud, og de slog sammen, og Niels
Bager kom løbende med et spyd og ville tage fred imellem dem, så huggede Christen til spyddet,
som tog i Peder Skrædders hoved, der han gik i knæ, og Christen Christensen stak ham det sting,
han havde i hans hals.

(107)

** Peder Pedersen borgmester lod fordele for fald.

** Niels Knudsen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Jens Kare lod fordele for fald.

(111)

22/4 1588.

** Christen Christensen. Maren Jørgen Vibes vidnede, at den dag hendes husbond Peder Jørgensen
og Christen Christensen kom i bordag sammen, da sad de og legede med kort, og da hun kom op fra
kælderen med øl, da var dem kommet nogen trætte imellem, så sagde hun til dem, hvor er det nu
med eder, har i været gode venner alle dage og er nu i trætte, så fik Peder sin daggert ud og Christen
Christensen fik skade i sin hånd, og Christen fik en kande op og ville slå til Peder med, så



formanede hun ham, han skulle det ikke gøre, da sagde han, nej, han ville få et bedre råd, og løb
hjem efter dit værge, og sagde til hende, at hun ikke skulle lukke døren, før han kom igen, og da han
kom igen, æskede han Peder ud, om han var en ærlig mand, så gik han hjem, og siden kom Peder
for Christens dør og æskede ham ud, og så kom Christen ud af sin port, og der kom Niels Bang med
et spyd og var imellem, og Christen slog til Niels Bangs spyd, og det gik på Peder kindben, så han
faldt omkuld, og sagde Christen, op igen, du skulle ikke sige, jeg skal slå på dig den stund, du ligger
på jorden, og da han kom op, stak Christen til ham i hans hals.

(113)

** samme. efterskrevne, som var i Christen Christensens hus den aften, samme bordag skete,
vidnede, at Peder Jørgensen kom for døren og råbte til Christen og sagde, herud din skælm, om du
vil være din far og mor bekendt, og skældte og bandede meget ilde og æskede ud i den ondes navn,
og Christen lod ilde og ville ud, så formente de ham døren, men han kom bag dem og kom ud af
porten, hvorefter de huggede tilsammen, som bevidnet i forrige vidne.

(115)

** Laurids Christensen i Hobro lod fordele for fald.

** Anker Poulsen. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene for sig hørt har om dem bårdag
Christen Christensen og Peder Jørgensen på hverandre gjort har, svor sandemændene dem både et
fuldt vold over.

(116)

** Søren Segalt og Henrik Bartskær. byfogden med flere vidnede, at de har udlagt dem halvparten
af den liden have, som Anders Jensen Bay tilhørte, for 7 daler efter deres delesbrevs lydelse.

** Clemend Snedker lod fordele for faldsmål.

** Keld Kastrup lod vurdere en skive med 2 skuffer under med 2 låse på for 8 daler, som han har i
pant af Karen Olufsdatter.

(117)

** Mogens Skov rådmand og Peder Jensen borger. Maren Blacksdatter og hendes datter Anne
Lasdatter fuldmægtig gjorde dem, at de med dem skulle sælge og afhænde fra dem og deres
arvinger og til Niels Pedersen skomager og hans arvinger deres hus jord og ejendom, som de nu
påboer.

** Niels Pedersen skomager. Maren Blacksdatter og hendes datter Anne Lasdatter med deres
fuldmyndige værger skødede fra dem og til Niels Pedersen skomager det hus jord og ejendom her i
Randers på Brødregade, og sammeledes solgte fra sig og sine arvinger til ham al hvis arvelod og
anpart, som han med sin hustru salig Karen Pedersdatter i samme førnævnte hus jord og ejendom
arvet har.

(119)



29/4 1588.

** Søren Segalt lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** Mogens Kare lod fordele for fald.

(120)

** Anne Svendsdatter med sandemændene lod voldsværge Jacob Felbereder, som boede her i byen,
for gæld.

** Jep Lydiksen lod fordele for fald.

(121)

6/5 1588.

** Jens Gedsted lod fordele for fald.

** mester Jacob adspurgte Poul Nielsen, om han selv.

** mester Jacob havde ladet indstævne Poul Nielsen med et rådhusvidne, som Poul Nielsen har
forhvervet, så mødte Poul Nielsen og fremlagde samme rådstuevidne, som blev straks lydeligt læst,
og mester Jacob spurgte Poul Nielsen, om han har taget samme vidne ham til skade eller bræk på
rygte ære eller lempe i nogen måder, hvortil han svarede, at han er vidende om, at han skulle være
forført for sin lensmand Niels Skram, og han skulle have forhørt en murmand, som stod i arbejde i
mester Jacobs gård, hvorfor han lod indstævne samme murmand i rådhuset, og ville sandheden
derom vide, at han sig for samme klagemål kunne undskylde, og ikke han ved med mester Jacob
enten end ære og godt, og dersom han havde sådant hørt, så ville han den eftersøge, som det har
gjort.

(123)

** Rasmus Fynbo lod fordele for fald.

** Søren Nielsen Kastbjerg lod fordele for fald.

** varsel for hr Niels Svolgård i Mariager til Maren Svolgårds for vold.

(124)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** Keld Kastrup lod fordele for faldsmål.



** Jacob Valbum lod fordele for fald.

(125)

** Søren Rasmussen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(126)

** Ursula Pedersdatter lod fordele for fald.

(127)

13/5 1588.

** Christen Lydiksen og hans medarvinger. Christen Lydiksen på sine egne og hr Jens Mogensen i
Vor hans vegne, Jens Rasmussen på sine egne, Peder Lauridsen på sin hustru Mette Rasmusdatter
hendes vegne, Christen Rasmussen på sine egne vegne, Jens Vendelbo på sin hustru Anne
Rasmusdatters vegne bekendte at have været over lod og arveskifte i ejendom efter deres salig far
Rasmus Christensen smed og deres mor Kirstine Smedekone deres afgang, så hr Jens Mogensen og
Christen Lydiksen skal beholde den gamle øde gård op til salig Rasmus Smeds gård, som han
iboede, Jens Rasmussen og Christen Rasmussen og Jens Vendelbo hans hustru skal have hver deres
anpart i førnævnte gård, som deres salig far iboede, Peder Lauridsen skal have Grønborg og en part
i Grønborg, som er Anne Hvidsdatters, Sidsel Rasmusdatter den ejendom uden Nørreport, som hun
nu påboer, en have og to stalde, Margrete Rasmusdatter den ejendom i Dytmærsken.

(128)

** Rasmus Christensen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing for gæld.

(129)

** Anker Poulsen. Margrete Rasmusdatter bekendte, at hun havde solgt ham 3 bindinger staldhus
uden Randers, som hende arveligt skulle være tilfaldet efter hendes salig far og mor, og Jens
Rasmussen, hendes bror, hendes myndige værge.

** Anker Poulsen lod fordele Margrete Rasmusdatter og hendes værge Jens Rasmussen for skøde
på et staldhus norden for Randers.

** Laurids Jensen på sin husfrue Sidsel Okse hendes vegne lod æske af salig Mikkel Keldsens
arvinger hvis, han skulle være fru Sidsel Okse pligtig, og æskede han samme pendinge af Maren
Pedersdatter, Mikkel Keldsens efterleverske, og af Keld Jensens børnenes værge.

(130)



** Rasmus Laursen skomagersvend lod vurdere et sølvstob, som han har i pant af Søren Laursen
Viborg.

** sandemændene. eftersom Bendt Hansen var udenlands, der hans medbrødre sandemænd gjorde
deres ed og tov over Peder Jørgensen og Christen Christensen, da svor han dem vold over for
samme sår og skade, de hverandre gjort har.

(131)

** Bertel Christensen, som tjener Henrik Lykke til Overgård, lod fordele for faldsmål.

** Esben Smed Jens Skriver. Esben Smed med Søren Byrials og Anders Smeds tilladelse skødede
Jens Christensen skriver det hus og bod i Dytmærsken, som han købte af Rasmus Fynbo.

(132)

** Anker Poulsen til 4.ting tilsagde menige Randers borgere og bymænd, at de skal holde deres
rustning våben og værge færdig, som de vil forsvare, når påbedes.

** Niels Markmand. synsmænd hjemlede, at imellem Mads Porses og Niels Markmands have, er
Mads Porses anpart af mellemgærdet slet borte og aldeles øde, og mellemgærdet til Volborg
Olufsdatters have er forrådnet.

(133)

** Frands Pedersen. synsmænd hjemlede, at det mellemgærde imellem hans og Volborg
Olufsdatters haver, da er hendes gærde slet forrådnet.

** Bendt Hansen. Laurids Jacobsen skødede ham den gård og ejendom, Niels Christensen iboer på
Storegade.

** Poul Nielsen i dag sit 4.ting forbød Anders Jensen Bay at bruge hvis part i den have østen for skt
Laurids bakke, så vidt som ham og Jens Sørensen for deres gæld er udlagt efter deres brevs lydelse.

(134)

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål Birgitte Prammand for en sølv knivskede og en sølvlænke.

** Christen Mollerup. synsmænd hjemlede, at den stald i Dorte Andersdatters gård er taglam,
krybberne nedfaldet, porthuset er taglam.

** Jacob Valbum. synsmænd hjemlede, at de 22/4 sidst forleden var i den gård, som Jacob Valbum
tilforn iboede, at syne, om han havde flyttet af samme gård og gjort den ryddelig, da så de intet i
samme gård af boskab eller andet, uden 5 svin i stalden, og et kvindfolk stod for skorstenen og en 3
eller 4 små pinde lå på skorstenen og brændte for hende.

(135)



** hr Christen Nielsen tilbød Jacob Valbum, at så snart som han ville forskaffe ham en ----, der
hans forpligt formelder, at han skal antvorte fra sig, så vil han give ham sine pendinge igen, som
han har givet ham sit brev på.

** Peder Pedersen borgmester lod fordele for fald.

(136)

** Niels Jensen. Ursula Pedersdatter med hendes værge, eftersom hun ham i dag for tingsdom
fuldmægtig gjorde, pantsatte Niels Jensen, hendes svoger, den stald og gård vesten for skt Laurids
bak og hendes agre, for al den gæld hendes salig husbond Anders Jensen var ham skyldig, og for
hvis, han for hende har udlagt og bekostet med hendes regnskab til KM renteri.

(137)

3/6 1588.

** Jens Christensen. hr Niels Madsen i Kovsted skødede ham den gård og det øde jord på
Vestergrave, som Las Poulsen nu iboer.

(138)

** Christen Lydiksen til 4.ting lovbød sin arvelod og anpart i den øde gård, og den tilbød hr Jens
Mogensen i Vor, om han samme anpart købe ville, så skal han være den næste før nogen anden.

** Niels Pedersen i dag til 3.ting æskede af salig Mikkel Keldsens arvinger 185 daler, Keld Jensen
og Maren Pedersdatter, salig Mikkel Keldsens efterleverske.

** Tomas Spormager lod fordele for fald.

(139)

** Peder Ibsen lod voldsværge Søren Christensen borger i Skagen for gæld.

** Jens Gedsted. efterskrevne vidnede, at noget efter påske sidst forgangen var de inde til Anne
Bangs og så, at Jens Gedsted købte en hest af Jep i Ilshøj, og da sagde Jep, at han vidste hverken lak
eller lyde med den.

(140)

** Jacob Fisker. vurderingsmænd vurderede en messingkedel, salig Jens Adsersen havde i pant af
Christen Swertfegers hustru.

** hr Niels Madsen i Kovsted lod fordele for fald.

** Hans Byrial lod fordele for fald Jens Møller i Overst mølle.



** Knud Pedersen i Råsted lod sig syne, og han havde et dybt sår i sit venstre bryst, og bekendte, at
han blev slået i Mogens Skovs stue, sin skademand lyste og ledte han efter.

(141)

19/6 1588.

** Poul Andersen i Tved lod fordele for fald.

** Maren Kleinsmed lod fordele for fald.

** hr Jens Mogensen i Vor. Christen Rasmussen skødede ham sin arvelod i sin salig fars gård, som
Jens Rasmussen, hans bror, nu iboer.

(142)

** Laurids Jacobsen. Jens Rasmussen skødede ham 3 søsterlodder i sin salig fars gård, som han nu
iboer.

** Mikkel Bødker indskød sig for sin borgmester og råd imod hvis tiltale, Jacob Skrædder kunne
have til ham, så mødte Jacob Skrædder og berettede sig ingen tiltale havde at gøre ham i dag, fordi
hans vidnesbyrd var ikke hjemme.

** Anne Bang lod vurdere en bryggekedel, hun har i pant af Christen Frandsen i Albæk, og tilbød
ham den til løsen.

(143)

** Hans Skriver lod vurdere en bryggekedel og et ølkar, som han har i pant af Christen Spend.

(144)

** Mads Pedersen skrædder på sine egne og Anders Christensens vegne lod fordele for fald.

** Anne Svendsdatter lod fordele for fald.

(145)

17/6 1588.

** Anker Poulsen. Søren Hofmand borgmester vidnede, at Hartvig Clausen er indkommet i hans
hus på kristi himmelfartsdag sidst forleden, da klokken var 9 om aftenen, der han stod hos sine
gæster, og Hartvig Clausen gav sig i lag med dem, og da faldt ham og Robert Skienck nogen ord
imellem, så opsprang Hartvig med sin daggert og stødte skiven om med lys og hvis andet derpå var,
og sårede Robert to sår i hans arm. Anne Jensdatter, Søren Hofmands hustru vidnede, som hendes
mand nu forkyndt har.

(146)



** Keld Jensen til 4.ting tilbød salig Mikkel Keldsens gældnere, at de skal indkomme i hans hus, da
vil han gøre dem udlæg i gård hus jord og ejendom guld sølv bo og boskab, og han på sin salig
brors børns vegne er pligtig at svare til.

** Mads Sørensen lod voldsværge Rasmus Sørensen i Udby for gæld.

(147)

** Anker Poulsen. Hartvig Clausen bepligtede sig Anker Poulsen på KM vegne, at han skal tale
hans minde for den vold, han har gjort på Robert Skienck i borgmesterens hus.

** Randers by. desligeste bepligtede han sig til Hans Skriver på byens vegne, at han og skal tale
borgmester og råds minde hvis, han er lovligt faldet til Randers by.

** Oluf Olufsen. Maren Olufsdatter, Søren Rasmussens efterleverske, med hendes værge, hr Anders
Rasmussen i Virring, skødede ham den teglgård østen udenfor Randers, som salig Søren Rasmussen
i hånd og hævd havde.

(148)

** Hans Skriver sit 4.ting har tilbudt Christen Spend hvis pant, han har sat ham, som er hans
bryggekedel og ølkar.

** Rasmus Tørring lod fordele for fald.

(149)

** Mogens Skov lod voldsværge Niels Lassen i Løvskal for gæld.

** hr Christen Nielsen i Spentrup. efterskrevne vidnede, at de så og hørte i Randers rådhus, at Jacob
Valbum med sin fri vilje gjorde og gav hr Christen Nielsen sin forpligt, hvilken han straks selv
velvilligt forseglede og med sin egen hånd underskrev.

(150)

** Søren Hofmand borgmester lod fordele for fald.

(151)

1/7 1588.

** Hans Felbereder i dag sit 4.ting har opbudt den gård, han har stedt og fæst af Christen Andersen i
Dal, som hr Peder Nielsen kapellan nu iboer.

** Mogens Skov til 4.ting har udvist Anders Nielsen Skov fra den husvåning, han har i den gård,
Maren Skovsdatter nu iboer, som han ham afkøbt har.



(152)

** Laurids Jacobsen lod udvise efterskrevne af de gårde, de iboer.

** Peder Nielsen Hofmand lod udvise Margrete Albrets af den bod, hun iboer.

** Laurids Jacobsen lod fordele for gæld.

(153)

8/7 1588.

** Anders Pedersen skomager. Jens Nielsen skomager og Anker Poulsen på KM vegne løslod
Anders Pedersens hustru af den vold, hun blev oversvoret, for hun slog Jens Nielsen skomager på
skomagernes lavshus.

** Søren Segalt i dag sit 4.ting har opsagt den bod, som han har stedt og fæst af Christen Guldsmed,
så han intet længere vil bruge samme bod.

(154)

** Keld Jensen på hr Christen Nielsens vegne i Spentrup i dag har udvist Maren Svolgård af den
gård, hun påboer.

** Christoffer Grydestøber. synsmænd hjemlede, at de har set og synet en øde smedje der uden
Nørreport, på samme smedje er hverken tag tømmer eller vægge, undtagen en eneste esse og noget
gammelt råddent tømmer.

** Niels Jensen Mejlby. Christen Jensen i Tørring på sine egne og sine medarvingers vegne, som er
arvinger til Las Tybo, skødede ham al den anpart, dem er arveligt tilkommet i den bod, han iboede
og fradøde

(155)

** Laurids Jacobsen lod voldsværge Mogens Christensen i Grensten for gæld.

** Rasmus Tomasen til 4.ting har vist Mads Sørensen fra den halve ager, han har i leje og brug af
ham.

** samme lod voldsværge Claus Jensen i Havrum for gæld.

** Niels Knudsen Bang lod udvise Sene Hansen fra den gård, han iboer.

(156)

** Christen Tomasen i dag sit 4.ting har opsagt den gård, han iboer, som han har stedt og fæst af
Margrete Albrets.



** Laurids Jacobsen. synsmænd.

** Jens Bonde lod fordele for fald.

(157)

15/7 1588.

** Peder Jespersen kræmmer lod fordele for fald.

** hr Jens Mogensen i Vor. Jens Rasmussen bekendte, at han ikke har videre betalt af husleje til sin
bror Christen Rasmussen for den gård, han iboer, end til påske sidst forleden, som er for hvis, han
ikke selv havde i samme gård.

(158)

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Jens Hammer på sin søster Anne Lauridsdatters vegne lod udvise Anders Kåre fra al den lod og
anpart, som hun har i den gård, han iboer.

** Volborg Olufsdatter. Maren Bundkone bekendte, at hun intet andet ved med Volborg
Olufsdatter, end al ære og godt.

** Mogens Skov lod fordele for fald.

(159)

** Peder Nielsen. efterskrevne vidnede, at da de gik på kirkegården og legede bold, så tog Peder
Remsnider bolden og slog til Peder Nielsen med, som slog bolden tilbage, så blev Peder Remsnider
vred og slog Peder Nielsen to eller tre slag på hans mund, så næsen blødte straks derefter.

** Peder Ibsen til 4.ting har tilbudt sin far Jep Lydiksen frøgæld af den ager på liden Glarbjerg
liggende.

(160)

** Laurids Jacobsen lod fordele for fald.

(161)

22/7 1588.

** Christen Spend. efterskrevne vidnede, at som de kom kørende fra Ebeltoft marked på den onsdag
næst efter vorfruedag med 4 vogne, og en kramkiste på hver af de 4 vogne, og som de kom kørende
på Tostrup mark og var en høj bakke opad, da kom en 4 eller 5 vogne mod dem med nogen drukne
folk i, og de kørte ned ad bakken, og Søren Andersen i Tostrup kørte før de andre og bad, de skulle
køre af vejen, de kræmmere og købmænd, de skulle få en pokker, og som de ikke så hastigt kunne



komme af vejen, slog han på hestene med fladsiden med sit værge, og en anden karl slog Christen
Frandsen tre eller fire slag med hans dragne værge, og huggede en af Christen Spends heste en stor
skramme i ryggen.

(162)

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Christen Spends hest, som var hugget et stykke af ryggen,
både med hud og kød, og den var ikke tjenlig til at drive noget arbejde med i lang tid, og han
beskyldte Søren Andersen i Tostrup og nogle flere hans medfølgere for samme skade.

(163)

** Peder Lauridsen skrædder. synsmænd hjemlede, at de havde synet hans vinduer, hvor der var
flere ruder indslået, og i hans gårddør var fire sting, som syntes at være gjort med en fork, og han
beskyldte Jens Vendelbo for samme skade.

(164)

** Søren Skibbygger lod fordele for fald.

** Hans Skriver på byens vegne afviste Tomas Møller fra det stykke jord på byens jord uden
Østerport, som han har bygget sin svinesti på, og forbød ham det at bruge efter denne dag uden
borgmester og råds forlov, og tilbød så mange deres pant til løsen, som findes i rådhuset.

(165)

** Mads Madsen Rasmus Olufsen skomager. Mads Madsen kundgjorde, at han intet andet ved med
Rasmus Skomager end al ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand, dertil svarede
han, at det var så godt.

** Søren Stub. Anker Poulsen byfoged vidnede, at han har delt den gæld imellem Oluf Tomasen i
Romalt og hans medarvinger, som de var Maren Lasdatter skyldig efter salig Niels Tomasens død,
og Niels Pedersen Black vidnede, at han har skrevet Niels Tomasens testamente.

(166)

** Anders Christensen skriver lod fordele Maren Pedersdatter, for hun er bortrømt af hans tjeneste
om nattetide, og ikke holder den tro tjeneste, som hun ham lovet har, og slået hans portdør åben om
natten og borttaget med sig et brunt skørt et blårgarns lagen og hørgarns forklæde.

** Søren Stub lod fordele for fald Niels Karmand i Le, som flyttede af Randers, for hvis skade og
forsømmelse, han havde fanget af hans søn Søren Nielsen, som han stede til ham og lovede at skulle
tjene ham sin tjeneste troligt og vel, hvilket han ikke har efterkommet.

(167)

** Peder Skolemester lod fordele for fald.



** hr Rasmus Andersen i Virring. Niels Sparkær bepligtede sig at give ham sin gæld inden i dag 3
uger.

** Søren Basse i Fandrup på Marcus i Fragtrup og hans frænder og slægts vegne på fædrene side i
dag udlagde til Christen Pedersen og hans frænder 18 mark, deres landbod i rede penge for deres
bror Peder Pedersen Anders Jensen, som tjente på Dronningborg, ihjel slog.

(168)

** Søren Terkildsen lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing og Hans Stenhugger for gæld.

** Henrik Bartskær lod fordele for fald.

** Oluf Olufsen lod fordele for fald.

(169)

29/7 1588.

** Christen Lydiksen. synsmænd hjemlede, at de har synet i den øde gård, Jens Rasmussen tilforn
iboede.

(170)

** Niels Skram. synsmænd hjemlede, at de har synet og set, at imellem engen og det gamle dige er
en ager, som er sået med havre, som ikke hører til den vang, Søren Rasmussen i brug havde, men
hører til engen.

** Anders Snedker. synsmænd hjemlede, at de har synet en af Anders Skrivers boder i Ulstrup, som
ligger på Østergrave, hvor ruder er indslået, og i døren et slag, som syntes at være slået med en
stumpet daggert, og han beskyldte Morten Snedker og Mikkel Murmand for samme skade.

(171)

** Las Frandsen i vester Grynderup på Frands Sørensens vegne i vester Grynderup og hans slægt og
frænders vegne, som er mødrene frænder til Anders Jensen, der tjente på Dronningborg, deres
vegne udlagde Christen Pedersen her sst på sine egne og sin slægts og byrds vegne, en sal landbod,
som han straks annammede.

** Rasmus Blymester lod voldsværge Peder Mikkelsen i Kovdal for gæld.

(172)

** Laurids Jensen på Bidstrup. Keld Jensen på sin salig brors børns vegne og Anker Poulsen på
Maren Pedersdatters vegne tilsagde ham, at de vil gøre ham udlæg for hvis gæld, han dem har at
kræve efter salig Mikkel Jensen.



** Jens Block i Årestrup i dag hans 3.ting på Søren Gads vegne i Veggergård har tilbudt, om der er
nogen, som ham nogen gæld har at kræve, så vil han sætte og rette for ham på hans vegne, men
ingen er fremkommet.

(173)

5/8 1588.

** Poul Nielsen lod fordele for hovedgæld Maren Rovsings og hendes søn, for det hæng på deres
hus og gavl, som hænger over hans ejendom ham til skade, eftersom hendes salig husbonds Anders
Jensen Rovsing hans forpligtelses brev om formelder.

** Jørgen Møller. synsmænd hjemlede, at de havde synet Jørgen Møllers søn, at hans knæskal på
det venstre ben er kløvet tværs over med en økse, som han beskyldte Keld Jensen for, som tjente
Tomas Møller.

(174)

** Peder Ibsen. Søren Rasmussen Vissing for tingsdom med hånd og mund lovede og tilsagde
Peder Ibsen, at han skal være ham god for Villum Lauridsen, født i Hansted herred, for de klæder,
Peder Ibsen har givet ham.

** hr Peder Nielsen Mausing lod fordele for fald.

** Karen Lygtemagers æskede af Hans Felbereder betaling for to hans børn deres kost og tæring, et
pigebarn for 2 år og en dreng for 1/2 år.

(175)

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

** Morten Sørensen i Jennum. vurderingsmænd hjemlede, at de havde vurderet fejl og bræk, som er
sket på salig Søren Rasmussens gård, som han iboede, og dersom en af dem skulle lade bekoste
samme gård at opferde oven og neden, fra det ene herrestræde og til det andet, da kunne det ikke
gøres under 500 daler.

(176)

** Peder Lauridsen skrædder. Peder Jensen Hjermind vidnede, at han så Jens Pedersen Vendelbo
stod i Peder Lauridsens gård med en fork i hans hånd, som han hvinglede om og om, og stødte med
i jorden, og ikke han så,  ham enten slå eller stikke eller gjorde nogen skade med samme fork.

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær lod voldsværge Peder Mikkelsen i Kovdal for gæld.

** Bay Pedersen lod fordele for fald Anders Jensen Bay.



(177)

** Søren Rasmussen lod fordele for fald.

** Jacob Seefelds varsel til Maren Olufsdatter og Oluf Olufsen.

** Jens Rasmussen lod fordele for fald.

** Peder Christensen lod fordele for fald.

(178)

** Oluf Olufsen lod fordele for fald.

(179)

12/8 1588.

** Mogens Skovs varsel til Peder Jørgensen skrædder for rigens æskning.

** Volborg Olufsdatter i dag hendes 4.ting har tilbudt menige mænd, som nogen gæld har hende at
kræve efter hendes salig husbonds død, da skal de komme til hendes hus, og hun vil gøre dem
udlæg i hus jord og ejendom.

(180)

** sandemændene. Anders Remsnider vidnede, at Jens Pedersen Vendelbo råbte til Peder
Lauridsen, hør du svin da, har du intet at give til bedste, så rakte Peder et stykke kød ud af vinduet
og sagde, jeg har intet uden et stykke kød, det har du der, så tog Jens Pedersen kødet og slog det ind
af vinduet til ham igen, og ikke han så, at Jens Pedersen gjorde nogen uførm på Peder Lauridsen
eller hans hus, men siden hørte han hustruen i huset og børnene skrige og bad komme og hjælpe,
Jens Vendelbo slår deres far ihjel.

(181)

** Morten Snedker. Morten Svarver vidnede, at i går 3 uger så han Morten Snedker og nogen andre
karle Offer Lauridsen Laurids Christoffersen Hans Envoldsen og Eske Snedker kom gående ad
gaden og snakkede noget højt, idet kiggede Anders Snedker ud af sit vindue, og slog selv til sit
vindue med sin hånd og udslog vinduet i hjørnet, og ikke han så Morten Snedker gøre nogen skade
eller håndgerning enten på Anders Snedkers hus eller dør eller hans vindue i nogen måde.

(182)

** sandemændene. Anders Snedker bekendte, at han selv udslog sit vindue.

** sandemændene fremæskede af Anders Snedker, om han havde noget kundskab eller bevisning,
at Morten Snedker eller Mikkel Murmand har gjort nogen skade på hans vinduer eller døre, som
han har beskyldt dem for, men ingen fremkom, som i denne sag ville vidne.



(183)

** Morten Snedker. efterdi Anders Snedker har klaget over ham og Mikkel Murmand, at de skulle
have udslået hans vinduer, og han det ikke kan bevise, og Morten Snedker afbeviser sig samme
gerning at have gjort, da svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag.

** Mads Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Niels Hjermind. efterskrevne vidnede, at de har været i hans hus på hans begæring og forhørt
hans pige Estrid Madsdatter om den skade, hun skulle have fanget på mandag sidst forleden, der
Anders Christensen, som tjener Keld Jensen, skulle have væltet hende af Niels Hjerminds vogn, da
så de samme pige, som lå i en foldseng i hendes klæder, og beklagede sig, at hun havde ondt i sit
hoved og ryg, og hun sagde, at hun ikke vidste, hvem der havde gjort skade, og ikke hun vidste sig
at have været i marken den dag, hun fik skade eller ej, og ikke vidste hvem hun skulle skylde for
hendes skade eller ej, og Niels Hjermind viste dem vognen, hvor stjærten var i sønder, og han
beskyldte Anders Christensen derfor.

(185)

** Niels Hjermind spurgte Anders Christensen, hvorfor han havde væltet hans vogn med hans pige
og gjort dem skade, dertil svarede han, at han gik hos hans vogn, dersom han var årsag til, at den
blev væltet, var det hverken med hans vilje eller forsæt i nogen måder.

** samme. Peder Hongård vidnede, at han sad i Niels Hjerminds vogn den dag, den væltede, og
Anders Christensen gik hos vognen og holdt på vognkæppen, og der de kom mod skrænten for
bakken, og drengen, som kørte vognen, skulle vride vognen opad bakken, kom den i hæld, og der
den var i hæld, så slap Anders Christensen vognkæppen og gav sig fra vognen.

(186)

** Niels Hjermind. Christen Jørgensen Mollerup satte borgen for Anders Christensen til Niels
Hjermind, at han skal blive tilstede, før loven har haft sin fremgang om hvis, Niels Hjermind har
ham at beskylde for hans vogn og pige, han har væltet og gjort skade, og hvis han undviger, da
bepligter Christen Jørgensen sig til, at han skal stå i hans sted.

(187)

** Christen Mollerup. Keld Jensen bepligtede sig til Christen Mollerup, at han skal holde ham
skadesløs for den borgen, som han har sat for hans dreng til Niels Hjermind i dag.

** Niels Madsen. synsmænd hjemlede, at de har synet og set et plankeværk imellem Niels Madsens
stald og den gård, Tomas Godsk iboer, samme plankeværk er slet nedfaldet og lejderne i jorden
rådnet.

(189)

19/8 1588.



** Jep Griis i Lem. Oluf Olufsen på Maren Olufsdatters vegne lovede, at hun skal være i Niels
Skrams minde for hvis, han har hende at beskylde for den eng, hendes salig husbond Søren
Rasmussen har opbrudt i Slotseng, og i lige måde bepligtede Anders Sørensen sig, at han skal være
i den gode mands minde, for han var med sin bror at drage Hans Jensen i sit hår i Tjæreby gilde.

(190)

** Oluf Olufsen lod fordele for fald Linnert van Brunsvig ved Allingkloster ladegård for 15 daler.

** Niels Andersen i Stærkær lod fordele for fald.

** Oluf Jonsen i Torup. Christen Andersen, født i Torup, bekendte, at han stjal den hest, han nu er
pågrebet for, fra Oluf Jonsen i Torup, og et øg stjal han fra Niels Smed ved Værum bro, og efter
sådan hans tyveri, dømte loven ham til galge og gren fra sit lig, og bonden til sin koste.

(191)

** Hans Skriver på byens vegne lod fordele for fald.

** Poul Nielsen. Christen Christensen, som er Christen Poulsens søn, på sine egne vegne og sin
søster Maren Christensdatter og sin bror Peder Christensens vegne skødede Tomas Ferslevs børn
Peder Tomasen Hans Tomasen Margrete Tomasdatter Inger Tomasdatter al deres arvelod og anpart
i en have vesten for Randers.

(192)

** Christen Hansen lygtemager. Peder Skolemester lovede at betale ham sin gæld inden i dag 3
uger.

** Christen Lassen på byens vegne lod fordele for fald.

(193)

26/8 1588.

** Poul Nielsen. Maren Nielsdatter, som er Anders Rovsings efterleverske, på hendes egne og
hendes søns vegne bepligtede sig at rømme Poul Nielsen det hæng på hendes hus og gavl, så vidt
som det hænger over hans ejendom.

** Anders Brorsen i Askildrup. Niels Sparkær bepligtede sig, at han skal tale slotskriverens minde
på Ålborg slot og Anne Pedersdatter i Skovsrod inden i dag 3 uger førstkommende, eller da lide
dele.

(194)



** Morten Sørensen i Jennum på sin husbond Jacob Seefelds vegne forbød nogen at bruge eller
bruge lade den teglgård her for Randers, eller nogen af de haver, Søren Rasmussen i brug havde,
uden Jacob Seefelds minde.

** Hans Byrial. synsmænd hjemlede, at stalden af mester Bundes arvingers gård, som Tomas
Godsk iboer, hænger ind i gavlen af Hans Byrials stald på den nordre ende, vel 3 kvarter.

(195)

** Jørgen Mørk lod fordele for fald.

** Anker Poulsen. efterdi sandemændene intet sand kundskab har hørt for sig, at Jens Vendelbo har
gjort Peder Lauridsen skrædder nogen sår eller skade på vinduer eller døre, så svor sandemændene
ham kvit for vold.

** Søren Stub lod voldsværge Christen Mikkelsen i Albæk, for en vogn, han lovede ham til Grenå
marked og oppebar fæstepenge på, og ikke han bekom samme vogn.

(196)

** Søren Hofmand borgmester. efterskrevne kundgjorde, at de med byfogden skulle gøre Søren
Hofmand Jens Kare hr Villads i Harreslev Anders Bay Hans Skriver Jacob Bay Poul Andersen
Christen Bay Jens Lauridsen i Bjergby Peder Røved udlæg af Anders Jensen Bay hans bo for hvis
gæld, han dem pligtig er, og eftersom de ikke kunne finde i hans bo eller uden for nøjagtige og
fulde varer dem for samme gæld at udlægge, da har de efter Anders Jensens bevilling gjort dem
udlæg i den gård, han iboer, som er 4.parten, hvoraf først Jacob Bay for sine børnepenge.

(197)

2/9 1588.

** Anker Lassen Hvid. efterskrevne vidnede, at den dag der mønstring stod her for byen, da så de
på rådhuset, at Anders Lassen bød Amor Mortensen en dans med en anden karl, som han havde ved
hånden, men Amor ville ikke tage dansen af ham, og der kom nogen ord dem imellem, og derefter
krattede de ad hverandre med hænderne, så fik Anders Lassen sin daggert draget og ville slå til
Amor med den, dog kom Anders Pedersen og formente ham det.

(198)

** samme. Amor Mortensen lod syne et lidet blod på hans venstre skjorteærme i hans albuekrog, og
intet hul de så på skjorten, og et lidet sår så de på armen under, som han beskyldte Anders Lassen
Hvid, for han slog ham på rådhuset med sin daggert.

** samme. synsmænd hjemlede, at de havde synet den kjortel, Amor var i, der han var på rådhuset,
og de kunne intet hul syne eller se derpå.

(199)



** Tomas Godsk lod fordele for fald.

** Helli Sørensen bød sig i rette mod Oluf Olufsen, som har ladet ham bisætte, men han var ikke
mødt ham sag at give, hvorfor fogden fandt ham kvit for samme tiltale, indtil Oluf Olufsen tiltaler
på ny.

(200)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** samme lod voldsværge Peder Sørensen Gregersen i Hald.

** Niels Vendelbo på sine egne og på sin søn Mads Nielsen hans vegne lod fordele for fald.

(201)

9/9 1588.

** Mads Madsen Brun i dag sit 4.ting tilbød salig Mikkel Keldsens arvinger 14 daler, som Mikkel
Keldsen havde hans fars halve ager i Østervang i pant for og æskede sit pantebrev og samme ager til
løsning.

(203)

16/9 1588.

** Hans Skriver fremæskede de 24 synsmænd, som er opkrævet til at syne i Voldum mark til det
dige for Peder Lassens eng, så fremkom af samme synsmænd efterskrevne, som tilbød at være deres
syn bestandig.

(204)

** Christen Christensen i Ørrild i dag for dom lod syne og se, at ham er slået et sår på hans kindben,
som han beklagede, en hovkarl slog ham på Randers gade, der han sad på sin vogn og vidste sig
ingen fejde eller fare af nogen, og lyste i dag for sit lovmål og efter sin skademand.

** Søren Terkildsen lod voldsværge Iver Andersen i Albæk.

** Anders Tjæreby lod fordele for fald.

** Christen Christensen i dag tilbød Morten Kær 12 mark, som han havde den 4.part i den have i
pant for af Rasmus Kock og hans arvinger.

(205)



** Anders Lassen Hvid. efterdi Amor Mortensen ikke kan bevise, at Anders Lassen Hvid har gjort
ham nogen skade efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene for sig derom hørt har, svor de
Anders Lassen Hvid kvit for vold i samme sag at være.

** Laurids Jensen på Bidstrup i dag sit 3.ting forbød nogen mand at købe eller sælge i den gård,
som Maren Pedersdatter, Mikkel Keldsens, iboer så vidt som ham deri er indlagt efter sit brevs
lydelse for hvis gæld, Mikkel Jensen var hans husbond fru Sidsel Okse pligtig.

** Anders Brorsen. Niels Sparkær bepligtede sig at tale Anders Brorsens minde på slotskriverens
vegne på Ålborg slot og Anne Pedersdatter i Skovsrod inden 3 uger for hvis han dem pligtig er,
eller da lide dele.

(207)

23/9 1588.

** Jens Sørensen Møller lod fordele for fald.

** Mogens Skov lod fordele for hovedgæld.

(209)

30/9 1588.

** Mogens Skov lod voldsværge Søren Nielsen i Højbjerg.

** Anders Christensen skriver. Mikkel Nielsen i Tjæreby bekendte, at han har lovet til Anders
Skriver for hvis gæld, hans bror Rasmus Nielsen tømmermand i Viborg er ham pligtig på det,
Anders Skriver skulle lade den vold fare med ham, som han har ham tillyst.
(210)

** Mogens Sørensen lod fordele for fald.

** Peder Skov lod fordele for fald.

(211)

7/10 1588.

** efterskrevne vidnede, at de med byfogden var i Rasmus Olufsens hus at gøre Mogens Skov
udlæg for 16 daler efter hans delebrevs lydelse, og da de ikke kunne finde gods eller boskab for al
førnævnte gæld, da har de ham indlagt i hans hustrus arvepart i den gård, hendes far Christen
Bodelsen iboer, som er den 14.part i samme gård.

** Christen Lovmand lod fordele for fald.

(212)



** Christen Hansen lygtemager stokkenævn. efterskrevne gav ham hans far og mor et godt ærligt
vidnesbyrd i alle måder.

** Laurids Jensen på skræddernes vegne. efterskrevne vidnede, at Dorte Andersdatter har gjort et
brunt skørt for Morten Kærs hustru og et rødt skørt for Søren Andersen Remsniders hustru.

(213)

** Anders Brorsen i Askildrup. Niels Sparkær bepligtede sig at tale minde for hvis, Anders Brorsen
har ham at beskylde inden i dag 14 dage.

** Christen Christensen. Morten Kær bekendte at den pant, som han havde i Rasmus Kocks have,
den blev ham afløst af Rasmus Kock eller arvinger.

** Anne Svendsdatter lod vurdere en kålhave for 10 daler, som hun har i pant af Karen Harrilds for
11 daler.

(214)

** Hans Skriver lod fordele for fald.

** samme lod voldsværge Peder Sørensen Gregersen i Hald for gæld.

** Niels Bang lod fordele for fald.

(215)

14/10 1588.

** Niels Jensen skomager lod voldsværge stor Jens Knudsen i Hastrup.

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Poul Hårbo i Grensten lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald Linnert Hansen van Brunsvig i Allingkloster ladegård.

(216)

** Morten Pedersen. Bennit Prammand bekendte, at han ikke andet ved med ham end al ære og
godt, som han skal vide med en ærlig og god karl.

** Hans Jensen bødker lod voldsværge Mads Sørensen i Lyngå.

** Iver Skriver lod fordele for fald.

(217)



** hr Jens Mogensen i Vor. Niels Kå skomager vidnede, at han boede i den gård ved skt Mortens
kirkegård, som nu står øde, og Jens Rasmussen indflyttede efter ham i samme gård, og samme tid
var samme gård en fuld rædsel gård med gode hele huse, og ham så nyttelig og gavnlig, som han
behøvede med bagning brygning og hvis anden brug, han deri ville have.

** Niels Byskriver på Anne Bangs vegne lod fordele for fald.

(219)

21/10 1588.

** Rasmus Christensen. Søren Nielsen, født i Haslund, bepligtede sig at give ham 8 daler og 4
skæpper rug inden i dag 8 dage.

** Mads Ryum lod fordele for fald.

(220)

** Anders Brorsen i Askildrup. Niels Sparkær bepligtede sig at tale Mogens Mikkelsens minde på
Ålborg slot og Anne Pedersdatter i Skovsrod inden i dag 14 dage, eller da lide dele for samme sag.

** Christen Lygtemager lod voldsværge Anders Christensen i Vestrup.

** Niels Sørensen Bager lod fordele for fald.

** Morten Kær lod fordele for fald sin stedsøn Niels Pedersen for afkald og rede og regnskab for
hvis gods, de har haft i brug med hverandre.

** Keld Kastrup lod voldsværge Niels Christensen i øster Alling.

(221)

** Christen Lassen. synsmænd hjemlede syn på den staldgård, Niels Lassen tilhørte, og nu tilhører
Bay Pedersen Jørgen Pedersen og Hans Byrial, 9 binding hus, som er lukkelse mellem Christen
Lassens have og samme staldgård, og er ingen forsvarlig lukkelse for hans have så længe, som
samme 9 bindings hus ikke forstærkes, og kan ikke afværge svin.

** Peder Mikkelsen lod voldsværge Mogens Pedersen Sommer i Jennum.

** Hans Prang på Kirsten Nielsdatters vegne lod fordele for fald.

(222)

** Jens Mogensen lod voldsværge Peder Olufsen i Havrum for gæld.

(223)

28/10 1588.



** Christen Nielsen i Helstrup lod fordele for fald.

** Rasmus Christensen. Anders Brorsen i Askildrup og Keld Christensen i Haslund lovede at skal
give ham 8 daler og 4 skæpper rug for Niels Høg i Haslund, og holde ham samme løfte skadesløs.

** Jens Sørensen i Ålum lod fordele for fald Keld Jensen på sin bror Mikkel Keldsens vegne og
Mikkel Keldsens hustru Maren Pedersdatter.

(224)

** Søren Jensen på sin søster Karen Jensdatters vegne lod fordele for fald.

** Christen Hansen lygtemager lod fordele for fald Peder Fisker danske skolemester for 3 daler.

** Jens Rasmussen i dag sit 4.ting har afsagt sig med det værgemål for sine søstre Sidsel
Rasmusdatter og Margrete Rasmusdatter og vil i ingen sager svare for deres værge efter denne dag.

** den sag imellem Christen Jensen i Vestrup og Anders Tjæreby er opsat til i dag 3 uger.
(225)

** Peder Skov på sin søster Maren Skovsdatters vegne lod voldsværge Peder Mikkelsen i Vissing
for gæld, og lod fordele efterskrevne.

** Mads Ryum. synsmænd hjemlede, at det gærdsel imellem hans have og Christen Bertelsens
have, som Mads Pors i brug har, og Dorte Grams have, er slet øde, så det ikke kan afværge for svin.

(226)

** Keld Kastrup lod fordele for fald.

** Tomas Møller lod vurdere et forgyldt sølvbælte og en sølvske og guldring, som han har i pant af
Niels Sparkær.

(227)

4/11 1588.

** dom over Rasmus Kattrup Mads Mortensen og Gertrud Kattrups. efterdi samme med stjålne
koster inden tinge lovligt er indført og vedgår samme tyveri, dømmer loven dem til galge og gren,
og bonden til sin koste, og efterdi Gertrud Kattrups er en kvindes person, er hun af øvrigheden
benådet til et sværd.

(228)

** Las Snur lod voldsværge Peder Smed i Hornum.



** Laurids Jensen skrædder på menige skrædderes vegne har forbudt nogen mand at huse eller helle
Oluf Jørgensen skrædder, efterdi de på deres lavs vegne har ham fordelt til byting og landsting.

** Christen Nielsen i Vorup på Tomas Langs vegne lod vurdere et sølvstob, som han har i pant af
Rasmus Fisker, som boede i Tebbestrup, på Mette Fynbos vegne i Randers.

(229)

** Mads Ryum lod fordele for fald.

** Niels Tomasen skomager lod voldsværge Jens Sørensen i Hadbjerg.

** Mads Sørensen. Jørgen Smed skødede ham en abildhave udenfor Randers nedenfor galgebjerget.

** Jens Ålmand. Mads Sørensen skødede ham en abildhave østen fra galgebjerget.

(230)

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

** Maren Svolgård lod fordele for fald.

** Anders Brorsen i Askildrup på sin husbond Niels Jonsens vegne lod fordele for hovedgæld
Christen Pedersen murmester for hvis arbejde, han skulle færdiggøre på Brusgård, og han det ikke
har fuldgjort.

(231)

11/11 1588.

(233)

18/11 1588.

** Randers by. vurderingsmænd vurderede en af byens tyre, som Peder Lassen havde i foder, som
blev vurderet for 14 mark.

** Hartvig Clausen. stævningsmænd bekendte, at de for ham har gjort lovligt varsel i efterskrevne
herreder så mange, som ham er gæld skyldig.

(234)

** Hartvig Clausen. stævningsmænd bekendte, at de for ham har gjort lovligt varsel i efterskrevne
herreder så mange, som er ham gæld skyldig.

** Anders Christensen. Peder Remsnider og hans hustru Kirsten vidnede, at 1584 lovede Niels
Hansen i Gerning at han skulle give Anders Christensen 3 mark for Rasmus Nielsen i Viborg.



(235)

** Christen Lygtemager. synsmænd synede, at han havde en skade under hans øje, og han beskyldte
Las Andersen Rovsing for samme skade.

** Ursula Pedersdatter. synsmænd hjemlede, at så meget af Hans Byrials bryggers hænger ind på
hendes staldgavl og gør skade på hendes tømmer.

(236)

** Peder Rødhoved lod fordele for fald.

** Christen Nielsen i Vorup på Tomas Langs vegne lod fordele for fald Keld Jensen og Maren
Pedersdatter og hendes værge.

** sandemændene. efterskrevne synede Peder Fisker havde et hus i sin arm, som syntes at være
stanget med en fork, en rude i hans vindue er sønderslået samt sting i hans dør og bislag, som han
beskyldte Christen Lygtemager for.

(237)

25/11 1588.

** hr Peder Nielsen Mausing lod fordele for fald.

** Oluf Olufsen. synsmænd synede Volborg Olufsdatters dreng Mads, som er hugget et langt sår
langs hans finger på højre hånd, og sagde for dem, at herredsfogden i Vigstrup var i slægt med dem,
som det gjorde.

** Iver Simonsen i Jebjerg på Mads Sandbergs vegne på Løjstrup lod fordele for fald.

(238)

** Iver Simonsen i Jebjerg på Peder Munks vegne lod fordele for fald.

** Mette Olufsdatter i Villendrup lod fordele for fald.

** Jens Bunde på Hartvig Clausens vegne. stævningsmænd bestod, at de gjorde varsel for ham i
Sønderhald herred så mange, som er ham nogen gæld skyldig.

** Bendt Hansen lod fordele for fald.

(239)

** Las Pedersen i Hald. Mads Markmand bekendte, før han til døde blev dømt, at Las Pedersen i
Hald, som var med at fange ham, var lige så god som han, idet han har hørt sige om ham, at han tit
og ofte belokkede godtfolks tyende og fået dem til at sige sig mere korn at have haft, når han skulle
yde korn, end som han havde, hvorimod efterskrevne vidnede, at Las Pedersen har ydet korn tilforn



hos dem, og ingen utroskab de har befundet hos ham, og Mads Markmand bekendte ved sin sjæls
salighed, at hans hustru var aldrig i råd eller gerning med ham.

(240)

** Jens Møller i Overst mølle. Mads Markmand bekendte, at Jens Møller aldrig vidste af, at de
kærver var stjålet, som han solgte ham.

(241)

** dom over Mads Markmand. efterdi Hans Skriver på byens vegne lovligt har ladet indlade Mads
Markmand inden tinge som er af Rasmus Kattrup og hans medbrødre misdædere bekendt for tyveri
med dem at have gjort på Randers mark, som han var tilbetroet at skulle bevare efter sin svorne ed,
men om natten med dem er inddraget i Vestervang og der stjålet 2 læs havre, og han vedgår noget af
Rasmus Kattrups bekendelse, finder loven ham derfor at have forbrudt sit liv og hals til galge og
gren.

(242)

** Las Andersen Rovsing. synsmænd hjemlede, at de har synet på Las Andersens vindue er en
halvrude udslået, og han beskyldte Christen Hansen lygtemager for samme skade.

** Christen Hansen lygtemager. synsmænd hjemlede, at de har synet, at der er hugget 7 hug i et
forkeskaft, som han frembar, og han beskyldte Peder Fisker og hans bror Tobias Pedersen for
samme skade.

(243)

2/12 1588.

** Søren Segalt. hr Clemend Hansen i Asferg på sine egne og sin søster Birgitte Hansdatters vegne
skødede ham al deres arvelod og anparter i den staldgård her norden udenfor Randers, og hvis hr
Clemend Hansen af sin bror Niels Hansen i Årslev i samme staldgård købt har.

** samme. Christen Guldsmed hjemlede Søren Segalt et lejemål af en bod.

(244)

** Peder Fisker. efterskrevne vidnede, at de hørte at Christen Lygtemager kom for Peder Fiskers
dør og råbte, herud din tyv og din skælm og slå fra dig, om du er en ærlig karl, så gik Christen hjem,
og siden kom Peder Fisker løbende efter med et draget værge.

(245)

** Christen Lygtemager. efterskrevne vidnede, at den aften, der den parlament skete mellem Peder
Fisker og Christen Lygtemager, før samme parlament skete, da sad Christen Lygtemager Peder
Skov og Anders Nielsen og drak hos bordet, så kom Peder Fisker ind og lagde et kort for Christen
Lygtemager og spurgte, om han ville doble med ham, da sagde han ja, han skulle intet give ham hug



på sin ars om morgenen, fordi han var ikke hans pebling, da sagde Peder Fisker, da est du en
skinder, da svarede Christen Lygtemager, det er en skinder, som flår øg, idet sagde Christen til Las
Andersen, du est en skinder, så bar de ord sammen derom, så slog Las Andersen Christen
Lygtemager på sin mund, hvorefter de fik daggerter og knive ud, så løb Christen Lygtemager til
døren, der stod en fork, som han greb i sin hånd og tog ud ad døren med.

(246)

** samme. efterskrevne vidnede, at de samme aften kom gående ned ad Brødregade, da kom
Christen Lygtemager mod dem med en fork, og hans mor fulgte bag efter ham, og da Christen
Hansen så nogle værger glimte i gaden, da sagde han, nu gælder det ikke om andet end om livet, da
sagde hans mor, da befaler jeg dig Gud i vold, så kom Peder Fisker og hans bror Tobias Pedersen
med dragne værger, og Christen slog forken imod jorden og stak til Peder Fisker med den, så råbte
Peder Fisker og sagde, hold fred, så holdt Christen op og stak sit værge i skeden, men Tobias
Pedersen ville ikke tage fred mellem dem.

(248)

** samme. efterskrevne vidnede, at de var i Tomas Møllers hus samme aften hos Christen
Lygtemager og Las Andersen, så kom Peder Fisker ind til dem, og derefter Tobias, så kom de i
dobbel sammen, og der kom nogen ord dem imellem, da sagde Anders Nielsen, er i kællinger eller
er i karle, hold lydighed i mandens hus i hans fraværelse, så sagde Christen Hansen til Peder Fisker
og rakte ham sin hånd og sagde, os har været allehænde ondt og godt imellem, vil du være min ven,
da vil jeg være din ven af hjertet, da slog Peder Fisker fra sig med hånden og sagde, han havde intet
venskab med ham, og ville ikke give ham hånden.

(249)

** Tobias Pedersen. Dorte Jensdatter vidnede, at Tobias Pedersen gik ikke ud den aften med sit
dragne værge i anden mening, end han ville tage fred mellem sin bror og Christen Lygtemager, og
da de slog tilsammen, da slog Tobias hans brors værge op i vejret, og bad dem holde fred.

** Niels Vendelbo i dag sit 4.ting har opbudt den staldgård, han havde i pant af Anne Vendelbo, og
bød hende den til løsen, og æskede sine penge.

(250)

** Laurids Jensen skrædder på sine lavsbrødres vegne lod fordele for fald Mikkel Clemendsen
skræddersvend, for han imod recessen bruger skrædder ---- i Randers bys og deres frihed.

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for fald.

** Jens Rasmussen påstod, at han med efterskrevne ville bevise, at Anders Nielsen skulle have slået
sin søster hans hustru Maren Nielsdatter, og at Anders Nielsen har budt ham penge for samme
sølvkande, om den nogen tid skulle sælges, og Mogens Skov har tilbudt ham penge for samme
sølvkande.

(251)



** Las Andersen Rovsing. efterskrevne vidnede, at de to gange hørte, at Christen Hansen
Lygtemager var udenfor Las Andersens dør og æskede ham ud, og sagde, Las Lue, du får en djævel
i dig.

(252)

** Christen Nielsen i Kristrup på Mogens Brorsens vegne i Askildrup lod fordele for hovedgæld.

(253)

9/12 1588.

** Peder Fisker. Jacob Pedersen vidnede, at om morgenen efter den parlament havde været mellem
Christen Lygtemager og Peder Fisker, der han kom og skulle gå i skole, da lå der en fork udenfor
forstuedøren.

** Christen Hansen. eftersom det er bevist for sandemændene, at Las Andersen Rovsing har slået
Christen Lygtemager på hans mund, da svor sandemændene Las Andersen derfor et fuldt vold over.

(254)

** Christen Lygtemager. efterdi Las Andersen ikke kunne bevise for sandemændene, at Christen
Hansen lygtemager skulle have udslået den rude i hans vindue, så svor sandemændene Christen
Lygtemager kvit for vold.

** Morten Kær afkald. Niels Pedersen gav sin stedfar Morten Kær et fuldt afkald for al den rørende
arv, ham er tilkommet efter sin far Peder Keldsen i sølv pendinge og boskab, ejendomme undtaget.

** Laurids Andersen i Grensten lod fordele for fald.

** sandemændene. Christen Hansen bekendte, at han har svoret Peder Fisker.

(255)

** Anker Poulsen. efterskrevne vidnede, at de hørte, at den tid byskriveren oplæste tingsvidnet, at
Christen Lygtemager råbte og bad Peder Fisker skulle komme ud og tage julebukken med sig, da
sagde Peder Fisker, at han skulle få skam engang for dette ord.

** Peder Fisker. Christen Hansen Lygtemager bekendte, at han ikke ved andet med Peder Fisker
end al ære og godt, som han skal vide med en ærlig dannemand, dersom han nogen tid har ham
andet tilsagt, er det ham udfaldet i sin drukkenskab og ubesindighed.

** Christen Lydiksen lod fordele for fald.

(256)



** Christen Lygtemager. Peder Fisker for tingsdom bekendte, at han ikke andet ved med Christen
Hansen Lygtemager end al ære og godt.

** Peder Fisker. efterdi det er bevist for sandemændene, at Christen Hansen Lygtemager har gjort
ham sår og skade, så svor sandemændene Christen Hansen derfor et fuldt vold over.

** samme. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Christen Lygtemager har gjort nogen
skade på Peder Fiskers hus eller dør, svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag at være.

** samme. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Peder Fisker eller Tobias Pedersen har
gjort Christen Hansen nogen sår eller skade, svor sandemændene dem kvit for vold i samme sag at
være.

(257)

16/12 1588.

** Niels Hjermind lod forbyde Christen Guldsmed at lukke eller oplade i nogen måde befatte sig
med den bod, han i pant har af ham.

** Anders Skriver i Ulstrup lod fordele for fald.

** Christen Ålmand lod fordele for fald.

(258)

** ung Jep Lydiksen lod fordele for fald.

** Hartvig Clausen. varselsmænd hjemlede, at de har gjort varsel for ham i efterskrevne herreder.

** Christen Jensen Tved. Villads Glarmester på sin bror hr Rasmus Poulsen i Tved hans vegne
skødede Christen Jensen Tved en have vesten uden byen.

(259)

** Peder Pedersen forbød nogen at fiske inden hans fiskegårde, uden det sker med hans vilje.

** Anders Nielsen. Maren Nielsdatter, Jens Rasmussens hustru, bekendte, at hun havde den
sølvskål et halvt år tilforn, førend hendes bror Anders Nielsen slog hende.

** Jens Rasmussen. Maren Nielsdatter, hans hustru, beskyldte hendes bror Anders Nielsen, at for 4
år forleden siden, da slog han hende med hans næve og trådte hende under fødder, og slog hendes
næseben sønder.

(260)

** Jens Rasmussen. efterskrevne vidnede, at for 4 år forleden siden, da så de, at Anders Nielsen
kom til Jens Rasmussens og begærede et stob øl til købs, da svarede Maren Nielsdatter, at han



skulle få det straks, når Jens Rasmussen fik lejlighed at gå ned af loftet, så løb han efter hans søster
og fik fat på hende og dunkede og slog hende på hendes bag, og slog hende til gulvet, der blod gik
af hendes næse og mund, og de hørte, at Anders Nielsen gav Maren Nielsdatter hans sølvskål, for
hun skulle være hans ven for samme skade, og ikke Mogens Skov var med at give hende samme
sølvskål.

(261)

** samme. efterskrevne vidnede, at for 4 år siden hørte de, at Anders Nielsen sagde til Jens
Rasmussen, at dersom den sølvskål skulle sælges for pendinge, da bad han, at Jens Rasmussen
skulle lade ham være den næste for nogen anden, da ville han give ham så meget derfor som nogen
anden, og da svarede Jens Rasmussen, at Mogens Skov og Laurids Jacobsens hustru havde begæret
den sølvskål af ham.

(262)

** Christen Lydiksen. Birgitte Andersdatter, som er Søren Mørks efterleverske, skødede Rasmus
Tomasen al den lod og arvepart, hendes førnævnte husbond har arvet efter sin søster Karen
Jensdatter i den gård, Rasmus Tomasen nu iboer.

(263)

** Randers by. synsmænd synede Søren Ovesen, født i Langskov, at han var slået bag i hans
skulder med en daggert og noget på hans kindben, som han beskyldte Anders Lassen, som tjener
Niels Jensen i Langskov, for skaden.

** Jep Andersen Styg i Gern. eftersom Hartvig Clausen har tiltale tril ham for gæld, hans far skulle
være ham pligtig, så mødte Jep Andersen og skød sig til sit værneting, efterdi det var hans fars
gæld, hvorfor fogden fandt ham at tiltales ved sit værneting.

(264)

** mester Jacob Ålborg lod fordele for fald.

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

** Las Snur lod fordele for fald.

(265)

23/12 1588.

** Rasmus Christensen lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

** Peder Rebslår lod fordele for fald.



(266)

** Rasmus Gregersen. synsmænd synede, at han er slået en stor skramme på hans arm, som han
beskyldte Christen Andersen i Rønge for samme skade.

** Christen Bager. efterskrevne vidnede, at de hørte på Christen Harbos skib i år 21/5, der det lå for
anker på Fløgsande, at Jens Pedersen Gullev gjorde spørgsmål til Christen Bager om hvorledes det
barn kunne arve, som aldrig er født eller skabt, og han ville vædde med ham om en tønde god tysk
øl, at han ville bevise med Las Lets skrivelse, at det barn kunne arve, som aldrig er skabt eller født,
så slog de i sammen derom, at hvilken, som tabte, skulle give den anden en god tønde tysk øl.

(267)

** samme. efter samme vidnesbyrds lydelse er Jens Pedersen af byfogden tilfundet at give Christen
Bager en tønde tysk øl, uden Jens Pedersen kan lovligt bevise det barn at kan arve, som aldrig er
skabt eller født.

** Søren Nielsen i Haslund. Niels Sparkær bepligtede sig til Søren Nielsen, at han skal betale ham 6
daler inden Randers snapsting.

** Niels Knudsen lod voldsværge Mogens Pedersen Sommer i Lem for gæld.

(268)

** Anders Jensen Kare. efterskrevne vidnede, at de hørte i hans hus, at Jens Rasmussen i
Hollandsbjerg hentede sin betaling af Anders Jensen Kare for en blegrød okse, som han havde solgt
ham, og han skulle fly Anders Jensen samme okse, når han kommer efter den. efter samme
vidnesbyrd tilfandt byfogden Jens Rasmussen at forskaffe Anders Jensen samme okse, når der
kommer bud efter den.

(269)

** Morten Kær lod voldsværge Peder Mouridsen i Handest.

** Erik Bogfører lod fordele for fald.

** sandemændene. synsmænd synede en karl til Anne Gravers ved navn Christen Nielsen, ham er
slået eller stanget et sår i sit højre bryst, som han beskylder Jens Jonsen for, som er foged på
Demstrup.

** Mikkel Skriver i Mariager lod fordele for fald.

(270)

** Bay Pedersen lod voldsværge Christen Andersen i Hald og Jens Knudsen i Hastrup for gæld.

** Niels Tomasen skomager lod fordele for fald.



** samme lod fordele for fald.

(271)

** Poul Nielsen lod fordele for fald.

** Christen Bay lod fordele for fald.

(272)

** Søren Rasmussen Vissing lod fordele for fald.

** samme lod fordele for fald.

(273)

** Rasmus Jensen i Assens lod fordele for fald.

** Niels Jensen slotsfisker på Mogens Christoffersens vegne lod fordele for gæld.

** Morten Kær lod fordele for fald.

(1)

** Randers bys tingbog anno 1592.

(2)

** sandemænd. til vargæld.

(3)

10/1 1592.

** Karen Olufsdatter i dag hendes 4.ting har afsagt al arv og gæld efter salig Karen Olufsdatter, og
vil ikke svare til hendes efterladte arv og gæld efter denne dag i nogen måder.

** hr Villads Nielsen i Harreslev. Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård solgte og skødede til ham
en hendes bod i Randers.

(4)

** Frands Nielsen i Hadsten. efterskrevne hørte, at Jens Tomasen i Hadbjerg gjorde Tomas Jensen
skudsmål, at han er i hans husbonds forfald på Clausholm, så han ikke kan møde her til tinget i dag
at svare for sig imod Frands Nielsen.

(5)



** Mogens Skov i dag hans 4.ting udviste Søren Bager fra den ejendom, han påboer.

** Evert Worm i Århus. vurderingsmænd havde vurderet to haver, han har i pant af Andreis
Spindeler for 50 daler.

** Hans Skriver lod fordele for faldsmål.

(6)

** Poul Andersen. Søren Christensen i Stevnstrup bepligtede sig at betale ham hvis gæld, han er
ham pligtig, inden i dag 14 dage.

** Peder Ibsen. eftersom han har tiltale med vold over Christen Jørgensen Mollerup for halvparten
den gård, han besidder og iboer, imod han er lovligt vist fra samme gård, så mødte Christen
Jørgensen og indskød sig for borgmester og råd, og hvis de vil sige dem imellem for rette, vil han
være undergivet og efterkomme, hvorfor fogden fandt den sag ind for borgmester og råd.

** Jens Sode lod fordele for fald.

** Peder Munkdrup lod voldsværge Mikkel Nielsen i Tjæreby ? for gæld

(7)

** Anders Nielsen Lovnkær lod fordele for faldsmål.

** Peder Sørensen bødker lod fordele efterskrevne.

** Hans Gynther felbereder lod fordele for faldsmål.

(9)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål.

(10)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål.

(11)

** Las Villumsen lod fordele for faldsmål.

(12)

** Las Andersen lod fordele for faldsmål.

** Inger Andersdatter lod fordele for faldsmål.

** Gertrud Madsdatter, tjenende Rasmus Christensen, lod fordele for faldsmål.



(13)

** Christen Jørgensen skriver på skt Mortens kirkes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

(14)

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for faldsmål.

(15)

** Johan Bossen lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup lod voldsværge Mikkel Nielsen i Tjæreby.

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

(17)

17/1 1592.

** Keld Iversen udviste Christen Rovsing remsmed fra det hus, han påboer.

** Christen Bager opbød den gård, han har i pant af Christen Lassen, som han selv påboer, og
tilbød ham den til løsen.

** Las Pedersen i Velling lod fordele for faldsmål.

(18)

** Anker Poulsen. Søren Bang bepligtede sig at betale ham al den gæld, han har ham at beskylde,
inden i dag 8 dage, eller da lide dele.

** Peder Ibsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Jensen Kare. Maren Tomasdatter i Randers, som boede i Kare, vidnede, at i fjor det lav
og tid prinsen var på Dronningborg slot, da kom hendes bror Peder Tomasen i Ingerslev til hende i
Randers og begærede det salig kong Hanses brev, som er et stadfæstelsesbrev lydende på den gård i
Kare, Jens Tomasen iboede, og da straks antvortede hun samme brev, og ikke hun det siden igen
bekommet har. Esben Mouridsen, hendes husbond, vidnede lige sammeledes.

(19)



** Mads Sørensen på sine egne og på Peder Ibsen Jørgen Pedersen Søren Ferslev og Tomas Ibsen
deres vegne berettede, at eftersom Rasmus Christensen tømmermand havde tiltale til dem i dag 8
dage næst forleden, og ikke han er fremkommet at give dem sag, så tilbød han i dag på sine egne og
deres vegne at ville rette for sig.

** Mikkel Knudsen til 4.ting opsagde den gård, han iboer, og ikke samme gård kan besidde længere
end til påske førstkommende.

** Jellis Hansen lod fordele for faldsmål.

(21)

** Mette Jensdatter, Keld Kastrups efterleverske, lod fordele for faldsmål.

(22)

** Jens Rasmussen bager lod fordele for faldsmål efterskrevne, der iblandt Søren Jensen i Lindbjerg
og hans bror Peder Jensen sst for deres mor Maren Jenses gæld.

(23)

** Jens Christensen Skern på Jellis Johansen hans vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål Hans Jensen Mørk her sst Kirsten Hofmands og
hendes værge med flere.

** Hans Lassen på sin far Las Snurs vegne lod fordele for faldsmål, der iblandt Anders Pedersen i
Tånum, som er Peder Nielsens søn sst.

(24)

** Laurids Skriver. Rasmus Fynbo skødede ham en sin eng vesten udenfor Randers, som fordum
tilhørte Jep Goull.

(27)

24/1 1592.

** Anders Pedersen Gullev lod fordele for faldsmål.

** Anders Nielsen foged på Lindbjerggård på sit herskab fru Kirsten Pedersdatter til Støvringgård
hendes vegne lod fordele for faldsmål Mette Jensdatter salig Peder Pedersen borgmesters
efterleverske.

** Knud Poulsen byfoged lod fordele for faldsmål.

(28)



** Peder Ibsen lod voldsværge Jens Lund i Voldum for gældssag.

** Frands Nielsen i Hadsten. Jacob Sørensen borger her sst vidnede, at 14 dage før jul hørte han
inde til sin mors her sst, at der kom nogen ord imellem Peder Andersen i Hadsten og Tomas Jensen,
og Tomas Jensen fik sin daggert ud og ville slå til Peder Andersen, men Jacob Sørensen formente
ham det, hvorefter han begyndte trætte igen, da opstod Jørgen Nielsen i Vorup og bad ham følge
ham ud af døren, og da Tomas Jensen kom ud på gaden, udæskede han Jørgen Nielsen og sagde, at
dersom han ikke kunne ramme ham, skulle han ramme hans bror Frands Nielsen, og føre ham i
Peder Bendix hans husbonds hænder.

(29)

** Jens Gedsted lod fordele for faldsmål.

** Mette Pedersdatter lod fordele for faldsmål, der iblandt stor Peder Sørensen i Avlum og hans
ældste datter Maren.

(30)

** Jacob Sørensen lod fordele for faldsmål.

(31)

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

(32)

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(33)

** Mette Pedersdatter lod fordele for faldsmål.

** Anders Jensen Kare lod fordele for faldsmål.

(35)

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål på sine egne og på sin hustrus mor Anne
Bagerkones vegne.

** Peder Mortensen på sin far Morten Kær hans vegne lod fordele for faldsmål efterskrevne.

(37)

7/2 1592.



** Rasmus Nielsen i Krogsager lod fordele for faldsmål.

** Peder Nielsen Munkdrup lod fordele Jens Simonsen Ommestrup for ulyd, han gjorde på kongens
ting.

(38)

** sandemændene. Knud Pedersen i Assentoft lod syne sig at have et sår i sit hoved, som han
berettede sig at være skudt med et lod, som skulle være udkommet af Jesper Schernbergs hus.

** Anders Brorsen i Askildrup på sin husbond Niels Jensen til Torstedlund hans vegne lod fordele
for faldsmål.

** varsel for Niels Christensen tjenende på Skærsø til Søren Pedersen i Vorup. vurderingsmænd til
det gods, Niels Christensen af Peder Munkdrup tingfoged er forlovet at indføre i dag inden tinget,
som han siger sig at ville udlægge Søren Pedersen i Vorup til landbod efter sin landstingsdoms
lydelse.

(39)

** Knud Mortensen Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** hr Villads Nielsen i Harreslev. Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård lod skøde til ham
efterskrevne bod i Randers.

(40)

** Johan Goss lod fordele for faldsmål ung Peder Pedersen borgersøn.

** Jens Bjerregrav skomager lod fordele for faldsmål.

(41)

** Mads Jensen Vognmand lod fordele for faldsmål.

** samme på Jens Gedsteds vegne lod fordele.

** Niels Christensen Viborg. vurderingsmænd vurderede efterskrevne gods, som Niels Christensen
udlagde til mandbod efter Søren Pedersen Sparres far Peder Sparre i Vorup.

(42)

** samme. Niels Christensen Viborg to gange inden bytinget tilbød Søren Pedersen Sparre det gods,
som han i dag udlagde til landbod efter Peder Sparre, og begærede årfejde og forvaring efter loven,
da veg Søren Pedersen af tinget og sagde, han ville give det djævle i vold, og da straks annammede
Peder Munkdrup det på KM vegne.



** samme. Peder Nielsen Munkdrup på KM vegne gav Niels Christensen Viborg på KM vegne en
fuld årfejde for Peder Sparre i Vorup efter den doms lydelse, som han derpå til Viborg landsting
forhvervet har, som han i dag for ting og dom lod læse og påskrive, og gav ham samme årfejde på
KM vegne både for fødte og ufødte, og lyste over ham KM fred og beskærmelse.

(43)

** Jens Sørensen. Mads Sørensen Ryum forpligtede sig, at han skal betale ham sin håndskrift inden
6 uger, som er den håndskrift, han havde arvet efter sin bror Peder Rødhoved.

** Jens Sørensen. eftersom Jens Sørensen har tiltale til Bay Pedersen Jørgen Pedersen og Hans
Byrial på sine egne og sin svoger Tomas Ibsens vegne for deres part i 48 daler efter en afsigts
lydelse, så mødte samme mænd og indskød sig for borgmester og råd, hvorefter fogden indfandt
samme sag for borgmester og råd i Randers rådhus at ordele.

(44)

** Jesper Schernberg på sin farbror Hans Schernberg borger til Hamburg hans vegne lod fordele
Anders Spindeler for faldsmål.

** Søren Rasmussen. Rasmus Christensen bepligtede sig at betale hans gæld inden påske
førstkommende.

** Mads Andersen lod fordele for faldsmål.

** Poul Rasmussen på sin far Rasmus Bendtsens vegne lod fordele for faldsmål.

(45)

** Else Bundkvinde lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod voldsværge Mikkel Rødhoved murkarl på KM og byens vegne for sår og
skade, han gjorde Karen Jensdatter Hobros i hendes hoved.

** Peder Sørensen Rødkær lod fordele for faldsmål Niels Henriksen i Østrup i Sønderhald herred
for 4 mark, han lovede for ham til Mette Jensdatter Peder Pedersens efterleverske.

** Christen Bager. eftersom Jesper Schernberg med en landstings stævning lod stævne Christen
Bager Tomas Møller og deres medbrødre for nogen ord og vidne over Anders Spindler, så mødte
førnævnte vidner og tilbød sig at ville vidne deres sandhed, så mødte efterskrevne og gjorde Anders
Spindlers skudsmål ham på den tid på sin sygeseng var forhindret, så han ikke kunne møde i dag og
svare imod samme vidne.

(46)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål i Sønderhald herred Støvring herred Gerlev herred
Nørhald herred Middelsom herred Sønderlyng og Hovlbjerg herreder.



(53)

** Anders Jensen Kare lod fordele for faldsmål

(55)

** Ingeborg Mikkelsdatter lod fordele for faldsmål.

** Las Andersen lod fordele for faldsmål.i Nørhald herred Gerlev herred og Middelsom herred.

(60)

** Las Andersen lod voldsværge Anders Nielsen i Støvring for gæld.

** Las Villumsen lod fordele for faldsmål.

(61)

** Jellis Hansen lod fordele for faldsmål i Støvring herred Nørhald herred Gerlev herred og Vonsild
herred.

(64)

** Troels Rasmussen på sin hustrus mor Anne Gravers hendes vegne lod fordele for faldsmål.

** Hans Lassen på sin far Las Snurs vegne lod fordele for faldsmål i Støvring herred.

(66)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål, der iblandt Anders Ibsen i Tånum forlov for hans bror
Las Ibsen, og Søren Ibsen sst forlov for hans bror Las Ibsen.

** Jens Andersen bysvend på Rasmus Bager i Randers Jens Tomasen i Skæring Mette Tomasdatter
sst og salig Søren Tomasens børn sst, som er Rasmus Sørensen Tomas Sørensen og Maren
Sørensdatter deres vegne til 4.ting lovbød alle deres arvelodder og anparter i den gård her sst, som
salig Niels Bager iboede og fradøde, og dem er arveligt tilkommet efter salig Maren Tomasdatter,
som døde i Skæring, og først tilbød Anne Andersdatter, salig Niels Bagers efterleverske og Christen
Christensen, borger her sst, samme deres arvelodder, og dersom de med dem handle og købe ville,
da skal de være købet nærmere end nogen fremmed for sin billige og redelige køb efter uvillige
dannemænds tykke, eller de vil søge deres købmand hos en anden, som mest ville give og bedst
ville betale.

(67)

** Tomas Lang. Niels Christensen Viborg havde ladet i rette stævne Søren Sparre i Vorup til den
landbod at annamme, som han i dag til bytinget vil udrette efter hans salig far Peder Sparre, og
begærede uvillige vurderingsmænd efterskrevne landbod at vurdere, hvortil Tomas Lang i Vorup
fremlagde sit herskab fru Birgitte Bølle hendes sendebrev, at da Niels Christensen i dag til bytinget



ville udrette landbod efter Peder Sparre, som han har ihjelslået, med adskillige unyttige varer, så
byder hun ham ingen andre varer at annamme uden rede penge, uden fogden vil dømme ham til
samme varer at annamme, og da tage samme dom beskrevet, men da loven medfører, at mandbod
efter mands bane er tvinde atten mark eller varer for så mange pendinge, vidste fogden sig ikke
lovligt at kunne benægte Niels Christensen vurderingsmænd til samme gods til landbods udlæg
efter Peder Sparres død og bane.

(69)

14/2 1592.

** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for faldsmål.

** Jens Nochersen på sin søstersøn Niels Jensen Krabbes vegne stokkenævn. efterskrevne mænd
gav Niels Jensen Krabbe er godt ærligt vidnesbyrd for kristeligt levned og ærlig omgængelse fra
første barndom og al den tid, han sin omgængelse hos dem haft har, og han er født af ærlige
forældre Jens Krabbe og Kirsten Sørensdatter.

(70)

** Mads Bang. Christen Blymester bepligtede sig at tale Mads Bangs minde for hvis gæld, han ham
pligtig er, inden i dag 8 dage førstkommende.

(71)

** Las Nielsen lod fordele for gæld.

** Peder Ibsen lod fordele for gæld.

** Mikkel Pedersen. efterskrevne vidnede, at på den dag, de var syn til Inger Pedersdatters barn, da
synede de ikke eller gav agt på, om der var bundet for samme barns navle eller ej, og de ikke ved
ydermere at vidne i den sag, end som de derom tilforn vidnet har.

(72)

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

(74)

** Sejer Knudsen på sit herskab Sidsel Okses vegne. synsmænd hjemlede syn på hendes gård på
Søndergade for efterskrevne skader, som derpå fandtes, og Sejer Knudsen beskyldte Niels
Tømmermand for samme skader.

(76)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål i Nørhald herred, der iblandt Knud Christensen i Hald
forlov for hans bror Christen Christensen.



(77)

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål i Middelsom herred.

** samme lod fordele for faldsmål i Lyng herred, der iblandt Ingeborg Nielsdatter i Vorning Søren
Smeds efterleverske, og i Randers.

(80)

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål Anders Jensen i Viborg, som kom af Sale i Hovlbjerg
herred.

** Mads Bang lod fordele for faldsmål i Randers.

(81)

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(82)

** Inger Andersdatter lod fordele for faldsmål.

** Jens Bysvend på Jens Tomasen i Skæring Mette Tomasdatter sst og på salig Søren Tomasens
børn deres vegne forbød Christen Christensen Anne Bagerkone at bruge noget af al deres arvelod i
den gård eller dens tilliggelse, som Anne Bagerkone iboer.

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

(83)

21/2 1592.

** Anders Pedersen i Vivild lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. synsmænd hjemlede, at Peder Nielsen Ormstrup har et sår i sin pande, som han
sagde Oluf Olufsen slog ham, dog at de er derover venligt og vel forligt, så ingen klager eller kærer
over ham.

(84)

** samme. samme synsmænd hjemlede, at Bodil Sparresdatter er noget blå omkring hendes højre
øje, som hun beskyldte Maren Dyrby for at hun slog hende med en balje, hvilket denne bekendte.

** Jens Laursen. Peder Hvid vidnede, at hans mor Anne Pedersdatter har ikke klaget eller kæret
over Sidsel Lauridses for hendes datter Inger Pedersdatters barnefødsel, man at hun har ladet hende
hente til samme barnefødsel, som andre ærlige dannekvinder plejer at gøre.



** Jep Griis i Lem på sin husbond Niels Skram hans vegne. Jacob Knudsen fisker vidnede, at den
fiskegård, som Jesper Kyndo i Tjæreby har i stedsmål, som kaldes Ladegården, var på et sted meget
udbygget i fjorden, som var meget videre ud, end den burde, både KM fiskegård og hans fiskegård
til skade.

(85)

** Anders Jensen i Lindbjerg lod fordele for faldsmål.

** den sag mellem Kirsten Remsniders og Anders Brorsen i Vorup har byfogden opsat 4 uger.

** Oluf Olufsen. Mogens Villadsen i Asferg bekendte, at han forligte Jacob Hagemester i Århus
slot og Christen Madsen i Blegvad om 100 daler til stedsmål af bondegården i Værum.

** varsel for Mogens Villadsen til Oluf Olufsen Christoffer Olufsen Volborg Olufsdatter og Hans
Caspersen.

(86)

** Laurids Mortensen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål der iblandt Peder Tordsen i Årslev og hans hustru Johanne
Pedersdatter.

(87)

** Rasmus Bager på skt Mortens kirkes vegne til 4.ting tilbød efterskrevne deres pant til løsen, som
kirken har af dem for stolepenge.

(88)

** Peder Jensen Ramten. Mads Sørensen Ryum med fuldmagt af Anders Pedersen Ring borger her
sst skødede til hans stedsøn Peder Jensen halvparten af den gård, han iboer, som er ham arveligt
tilkommet efter hans salig far Jens Ramten.

(89)

** Søren Sørensen Bang lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Pedersen slotsfoged på Dronningborg på sin husbond Niels Skram til Urup hans vegne
begærede fylding på sandemændene her sst til deres ed og tov at gøre over Sidsel Laues
jordemoder, for hun skulle have medværet og årsag til at omkomme Inger Pedersdatters barn her
sst, hvorefter sandemændene gjorde deres tov og ed efter de vidnesbyrd, som de i dag har hørt for
sig efter Sidsel Laues egen bekendelse og adskillige mundheld, og efterdi hun er hentet hemmeligt
til Inger Pedersdatter til en lønlig barnefødsel, eftersom hun var en betroet jordemoder, og Anne
Pedersdatter bad hende, at hun skulle gøre hvis hendes datter Inger Pedersdatter bad hende, hun
skulle derfor intet blive at skade, dersom det end skulle koste hendes gård, hvoraf er at forstå, at hun



ikke har med samme barnefødsel haft noget godt i sinde at ville handle sig, som en god jordemoder
burde, efterdi at samme barn er derover død og omkommet, og i løn begravet på ubekvemme steder,
og derover huldt og dulgt samme fødsel, og ikke hun sig for samme sag ville lovværge, da vidste
sandemændene ikke at kunne befri Sidsel Laues jordemoder, at hun jo har været årsag til samme
barns død, og svor de hende derfor drab over og fra hendes fred.

(91)

** Jacob Sørensen lod fordele for faldsmål i Sønderhald og øster Lisbjerg herreder.

** Peder Nielsen Ormstrup lod fordele for faldsmål.

(92)

** Mogens Skov lod voldsværge Christen Lassen og Christen Skrædder i Støvring for gæld.

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** Hans Lassen på sin far Las Snurs vegne lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål Christen Rasmussen i Hinge, som er Rasmus Poulsens søn, med
flere.

(93)

** Hans Lassen på sin fars vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Gedsted i dag hans 4.ting fremæskede, om nogen har regnskab eller håndskrifter, der hans
salig husbrors hånd findes underskrevet for nogen gæld, Esben Jensen at være dem skyldig, da vil
han og sine medarvinger være overbødig dem det at fuldgøre, og ingen er fremkommet.

** Laurids Skriver. Niels Vendelbo rådmand på sin datter Mette Nielsdatter salig Peder Pedersens
efterleverske hendes vegne og Hans Pedersen på alle sine søskendes vegne bekendte, at salig Peder
Pedersen i sin velmagt og levende live var Laurids Skriver en sum pendinge skyldig.

(94)

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål, der iblandt Maren Jensdatter salig Jens Rødhoveds
datter.

(95)

28/2 1592.

** Jesper Schernberg lod fordele for faldsmål Bertel Dyrskøt i Hurup.

** Peder Nielsen i Linde lod fordele for faldsmål.



** Mads Pedersen remsnider lod fordele for hovedgæld.

** Amor Mortensen lod fordele for faldsmål.

(96)

** Rasmus Andersen Ulstrup lod fordele for faldsmål.

** Christen Hartvigsen lod fordele for faldsmål.

** Niels Hjermind lod voldsværge Iver Nielsen i Gundestrup for gæld.

** Christen Jensen i Hornbæk lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod voldsværge Søren Udsen i Mygind.

(97)

** Jens Skriver. efterskrevne kundgjorde, at Inger Tomasdatter salig Niels Knudsens efterleverske
har vidnet for dem, at Jens Skriver betalte salig Niels Knudsen 4 daler, som han lånte af ham,
førend han døde og afgik.

** Hartvig Clausen, Bay Pedersen på sine egne og sine medarvingers vegne efter salig Hans
Rødhoveds død, havde tiltale til ham for deres part af efterskrevne beklædning og boskab, som
Hartvig Clausen lod føre hjem med sine heste og vogn, og for hans anpart i salig Dorte Rødhoveds
gæld i den broderlod, Hans Rødhoved tilkommer at betale.

(98)

** Bay Pedersen. Hartvig Clausen bekendte, at han har ladet føre hjem i sine huse fra Kirsten
Rasmusdatters hus, siden salig Hans Rødhoved er død, et bryggerrede, som han mener, han havde
ret til efter Randers bys privilegier, og ikke han kendes ved mere af Bay Pedersens beskyldning.

** Randers by. synsmænd hjemlede at tre af byens tyre er vel fødet og ved sin magt, men den
fjerde, som Niels Vendelbo har, er ikke så vel fødet.

** Niels Jensen tømmermand lod fordele for faldsmål.

** Las Hvid lod vurdere 3 alen rødt klæde, som han har i pant af Bodil Jacob Skrædders.

(99)

** fru Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård lod fremlægge en seddel med hendes egen underskrift,
hvormed hun giver mester Christen Blymester til sag for 150 daler og for hvad skade og
forsømmelse, hendes børn derover har taget, derhos forpligtede mester Christen Blymester sig, at
han vil tale Kirsten Pedersdatters minde for den sag inden i dag 8 dage.

(100)



** Hartvig Clausen satte i rette, hvorledes han skulle have i rette stævnet Niels Pedersen i Assentoft
med en landstingsdom, han skulle have forhvervet til Viborg landsting, men da sættefogden ikke
har bevilget Hartvig Clausen samme stævning, kunne samme sag ikke tages i rette i dag.

** Peder Smed i Horn lod fordele for faldsmål.

** Randers by. Troels Rasmussen lod voldsværge Maren Christensdatter, født i Dyrby, for sår og
skade hun slog Bodil Sparresdatter med en balje.

(101)

** Hans Kiel lod fordele for faldsmål.

** Anders Nielsen Kare på hr Peder Rasmussen i Søby hans vegne lovbød et pant, han har af Niels
Jørgensen i Århus på hans part i en staldgård, og æskede hans pendinge.

** Jens Mikkelsen vognmand lod fordele for faldsmål.

** Laurids Køger organist lod fordele for faldsmål

(102)

** fru Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Hansen lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** samme lod voldsværge Christen Nielsen Svenstrup i Linde for gæld.

(103)

** Christen Blymester lod fordele for faldsmål.

** Mads Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

(104)

** Niels Jensen byskriver lod fordele for faldsmål.

(105)

6/3 1592.



** fru Kirsten Pedersdatter til Lindbjerggård. eftersom hun havde tiltale til Christen Blymester,
eftersom han skulle have forpligtet sig her til bytinget i dag 8 dage næst forleden, så mødte han og
mente, hans dommere at være de højlærde i København, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

(106)

** Niels Andersen i store Sjørup lod syne og se sig at være slået over hans øje, som er blåt omkring
øjet, som han beskyldte Tomas Godsk, for han slog ham i hans eget hus.

** Oluf Olufsen. Jens Sørensen vidnede, at på torsdag før fastelavn var Oluf Olufsen og Peder
Ormstrup inde i hans hus og talte om nogen pendinge, Oluf Olufsen skulle have lovet til
købsvendelavet, og da begærede Oluf Olufsen at se gildets bog, hvor de fandtes indskrevet, men da
svarede Peder Ormstrup, at det var for sildig, så kom dem nogen ord imellem, og Peder Ormstrup
sagde, dersom han kom for nær, da skulle han vide, at der var stål i fikken, da svarede Oluf Olufsen,
han havde også stål i fikken, og Peder Ormstrup slog efter ham med et sølvstob, og Oluf Olufsen
slog løs med et andet sølvstob, og gjorde skade dermed.

(107)

** Jørgen Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod fordele for faldsmål Mette Hans Ovesens.

** Villem Gigler lod voldsværge Mikkel Jensen Tofte for gæld.

(108)

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen på sin hustrus mor Anne Graves vegne lod fordele for faldsmål.

(109)

** Hans Lassen på sin far Las Snur hans vegne lod fordele for faldsmål.

(110)

** Jesper Schernberg. efterskrevne vidnede, at i foråret 1591 da kom Jesper Sternberg i Drammen
for Bragenæs med flere læster øl og brød, og blev samme øl surt og fordærvet for ham, og brødet
blev muldet, og han beklagede tit og ofte, at han havde samme skade for hans skipper Tøger Husum
i Ålborg, at han ikke ville komme til ham i timelig og tilbørlig tid at annamme hans gods efter deres
kontrakts lydelse.

(111)

** Jacob Fisker lod fordele for faldsmål.



** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** Niels Madsen i Tebbestrup på sin søster Gertrud Madsdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

(112)

** Oluf Olufsen. efterdi Peder Ormstrup har først af vred hu slået løs til Oluf Olufsen med et
sølvstob med den agt og vilje, at han ville gøre ham skade, men ikke ramt ham, og Oluf Olufsen
straks derhos har slået løs til Peder Nielsen og gjort ham skade med et sølvstob, mener
sandemændene det nødværge at have været og svor derfor Oluf Olufsen kvit derfor.

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

** Christen Nielsen i Tøjstrup. efterskrevne vidnede, at de efter Niels Christensens begæring har
været hos Volborg Knivsmeds og begærede et register på hvis gods håndskrifter og andet, som
fandtes efter salig Mourids Tøjstrup, da svarede hun, at hun har givet dem et register ud og
regnskabsbogen er forseglet, og vidste sig ikke pligtig at give dem flere registre, men tilbød ham lod
og lovskifte efter loven og recessen.

(113)

** Mette Jensdatter Keld Kastrups efterleverske lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen på sin svoger Jellis Johansen hans vegne lod fordele for faldsmål.

(114)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål.

(115)

** Clemend Sørensen på salig Niels Tomasen skomagers børns vegne lod fordele for faldsmål.

** Bartemeus Prammand lod fordele for faldsmål Knud Skrædder i Støvring og hans bror Niels
Skrædder med flere.

(117)

13/3 1592.

** Mikkel Pedersen slotsfoged på sin husbond Niels Skram til Urup, høvedsmand på Dronningborg,
hans vegne gav last og klage over nogen mænd og ungkarle her sst, som går med bøsser på marken
og tragter efter at skyde harer dyr og fugle mod recessen og KM forbud, og advarede hvem, som
sådan bliver befundet med efter denne dag, skal have sig efter at rette og undgælde den straf, der
vedbør.

** Mads Remsnider lod voldsværge Søren Jensen i Værum for gæld.



(118)

** Christen Madsen i Havrum havde tiltale til Ellen Hansdatters arvinger, som er Oluf Olufsen
Christoffer Olufsen Volborg Olufsdatter for nogen stedsmålspendinge, Christen Madsen skulle have
udgivet af Værum bondegård, og mener, de pligtig er igen at give ham nogen af samme penge,
efterdi han samme gård ikke måtte besidde, som ham lovet var, men få år efter han den sted og fæst
havde, måtte han igen vige af samme gård, da Ellen Hansdatters husbond samme gård skulle have
afhændet, så mødte Oluf Olufsen og hans medarvinger, og berettede, at Jacob Hagemester, som den
tid var deres moders husbond, har sted og fæst Christen Madsen samme gård og oppebåret hans
stedsmålspenge, så de mener ikke dertil at burde svare, hvorefter fogden vidste intet lovmål at stede
over dem, før den bliver lovlig fulgt og drevet mod Jacob Hagemester, efterdi han samme
stedsmålspendinge har annammet og oppebåret.

(119)

** Jens Sørensen. bysvendene hjemlede, at de har været hos Hartvig Clausen Søren Rasmussen og
Bendt Hansen og æsket 20 daler, som Hartvig Clausens stedsøn Lydik Rasmussen var ham skyldig.

** Rasmus Bager på skt Mortens kirkes vegne lod fordele for faldsmål.

(120)

** sandemændene. synsmænd synede, at Poul Christensen i Bjerregrav havde et sår over hans
venstre øje, som han sagde, at Morten Lauridsen i Vestrup slog ham den næste fredag efter
fastelavn.

** Jesper Schernberg. Søren Rasmussen vidnede, at på fastelavns søndag stod han indtil Jesper
Schernbergs, og da lå der en ladt bue, da spurgte han Jens Pedersen, som tjener der, om han kunne
spænde samme bue og skyde med den, da svarede han ja, tog så buen ned og spændte den, og med
det samme gik buen af og slog to ruder ud af vinduet, og svor han ved sin sjæls salighed, at Jens
Pedersen ikke skød efter noget menneske, ej heller på den bondemand, som fik skaden deraf, og at
buen slap af for ham, før han kom til sigte med den. andre vidnede det samme.

(121)

** samme. efter slige vidnesbyrds lydelse kunne sandemændene ikke andet kende, end samme skud
er gjort af våde, og svor sandemændene derfor Jens Pedersen kvit for vold i samme sag.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål.

(122)

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** hans Skriver lod fordele for faldsmål.

(123)
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** Søren Knivsmed på sin hustrus mor Volborg Nielsdatter hendes vegne i dag hans 4.ting tilbød
Christen Nielsen i Tøjstrup på salig Mourids Tøjstrups arvingers vegne til lod og lovskifte efter
salig Mourids Tøjstrups død og afgang, efterdi han har samme arvingers fuldmagt at fordre på
samme arv, samt på vod på et skib og en have, som er i fælles arv, dem imellem uskiftet.

** Poul Nielsen. Hans Tomasen voldgav sin sag på Mogens Skov og Christen Jørgensen Skriver at
forhandle regnskab dem imellem, og efter samme regnskab er forhandlet, da skal han give ham
afkald.

(124)

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen. eftersom han havde tiltale til Christen Lydiksen for nogen gæld efter sin
regnskabsbogs lydelse, men da Hartvig Clausen ikke er endnu lovligt løsladt af den vold ham blev
oversvoret, for han hjemlede sin tjener Anders Christensen den skade, han gjorde Jens Vendelbo,
vidste fogden ingen lovmål at kunne stede ham, førend han af samme vold bliver lovligt løsladt,
endog Hartvig Clausen sagde, han ville rette for sig for samme voldsbøde.

(125)

** Mads Kedelsmed lod voldsværge Christen Nielsen i Dengsø for gæld.

** Anders Nielsen foged på Lindbjerggård på sit herskab fru Kirsten Pedersdatters vegne havde
tiltale til mester Christen Blymester for 150 daler, så mødte Christen Blymester og skød sig til klart
og rigtigt regnskab, og hvis han bliver den gode frue skyldig, vil han være overbødig i tid og termin
at betale, men da han er fruens tjener, og han hende sin tro tjeneste tilsagt har, og ikke han med
pasbord og god besked endnu er lovligt skilt fra hende, vidste fogden ingen lovmål at kunne stede,
man fandt den sag indtil fru Kirsten Pedersdatters værneting.

(126)

** samme Anders Nielsen. eftersom han havde tiltale til Oluf Olufsen for 550 mursten, så mødte
Oluf Olufsen og berettede, at samme sten stod færdige og til gode rede, at så snart den gode frue vil
lade vogn gå efter samme sten, skal hun dem bekomme.

** Christen Lassen i Torup. Oluf Olufsen på sine egne Christen Christensen på sine egne Hans
Tomasen på sin mor Mette Pedersdatters og hans søster Inger Tomasdatters vegne Keld Jensen på
sine egne vegne bepligtede sig at tale den gode mand Christen Skeels minde for hvis gæld, han har
dem at beskylde for, inden i dag 14 dage.

** sandemændene. Niels Sørensen, som tjener Christen Mollerup, lod syne og se på sig, og havde et
sår på hans kindben, som han beskyldte Byrial Hansen for, at han slog ham med en sten.

(127)



** Christen Rasmussen Kovsted lod vurdere en hynde, som han har i pant af Christen Rovsing.

** Randers by. eftersom Troels Rasmussen på byens vegne havde tiltale til Christen Lassen i
Mariager Niels Lassen Poul Pedersen Anders Villadsen Mette Rasmuses Christen Nielsen Anders
Christensen sst, for de bruger købmandskab og forprang i Mariager imod recessen og KM forbud,
så fremkom Anders Villadsen og fremlagde Poul Pedersen Niels Lassen og Mette Rasmuses
fuldmagt til at fremlægge deres svar, at da de har opsagt deres borgerskab i Randers, så mener de, at
de bør stævnes til deres værneting for hvis de beskyldes for, med undertrykte signeter af Poul
Pedersen og Niels Lassen og Mette Rasmuses svoger Mikkel Skriver.

(129)

** Randers by. Poul Nielsen spurgte Anders Villadsen i Mariager, om de har noget hjemmelsbrev
af Jacob Seefeld, høvedsmand på Mariager kloster, til nogen købmandskab eller borgerlig næring at
må bruge, eller nogen kongelige privilegier, eller om de har nogetsteds taget deres borgerskab og
skatter og tynger med nogen købstad, siden de deres borgerskab har opsagt, hvortil han svarede nej.

** samme. efterskrevne 6 høringer delte Poul Pedersen i Mariager Mette Rasmuses Niels Lassen
Anders Villadsen Anders Christensen Christen Lassen og Christen Nielsen i Mariager, for de bruger
købmandskab og forprang i Mariager imod recessen og KM brev og forbud.

(130)

** Hans Byrial. efterskrevne vurderede en nederdel til en kjortel af gammelt slidt brunt klæde, som
han siger sig at have i pant af Karen Mortensdatter i over Fussing.

** Anders Sørensen i Tebbestrup. efterskrevne gjorde Anne Vendelbos skudsmål hende på sin
sygeseng at være forhindret, så hun ikke kan møde.

** Poul Nielsen lod vurdere en sølvske, han har i pant.

(131)

** Oluf Olufsen på Jens Andersens vegne. Niels Hjermind lod fordele Jens Andersen skriver for
hovedgæld 180 daler, som han søger Jens Andersens hustru Mette Jensdatter for, som hun er ham
skyldig.

** Christen Nielsen i Tøjstrup satte i rette, om Volborg Knivsmeds ikke bør at indføre efter loven,
hvad hun har udtaget af hendes bo, siden hendes husbond salig Mourids Tøjstrup er død og afgået,
men efterdi Christen Nielsen ikke har bevist hende noget at have udført af førnævnte bo, vidste
fogden ikke at kunne finde hende til nogen indførsel.

(132)

** Christen Nielsen i Tøjstrup. Niels Lassen i Torup lod læse et tingsvidne af Hald herreds ting 7/2
dette år udgået, at han samme dag har ladet fordele for hovedgæld og faldsmål Jep Lassen i
Tebbestrup.



** Anders Jensen Kare. efterdi han vedgår de 2 tønder øl, som Niels Brygger sigter ham for, da
tilfandt Peder Nielsen Munkdrup Anders Jensen at betale dem.

** Niels Brygger lod vurdere 5 lod forgyldt sølv, som han beretter, at Anders Jensens hustru Maren
Pedersdatter antvortede hans hustru.

(133)

** Niels Brygger. Anders Jensen Kare lovede at betale ham for de tønder øl, som han kræver ham
for, inden i dag 14 dage.

** Morten Kær lod vurdere en gammel bryggekedel og en kobbergryde, som han har i pant af Peder
Rasmussen i Hammel og Peder Skrædder i Elsborg.

** Peder Jensen lod fordele for faldsmål.

(134)

** Anders Pedersen Stisen på Jellis Johansens vegne lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Tomasen. Mads Ryum havde tiltale til Rasmus Tomasen og hans hustrus mor Maren
Mørks for nogen gæld efter hans regnskabsbog, som salig Jørgen Selkær skulle være blevet ham
skyldig for nogen ankertov og tjære, som han skulle have ført fra Lübeck for ham, så mødte Rasmus
Tomasen og berettede, at det skulle være mere end 14 år siden, Jørgen Selkær er død, og arveskifte
er gjort mellem Maren Mørks og hendes børn, men da Mads Ryum ikke samme gæld har æsket
efter salig Jørgen Selkærs død, fandt fogden dem kvit for samme gæld og tiltale at være.

(135)

** Jens Christensen i Tustrup lod fordele for hovedgæld.

** Peder Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lovligt lod fordele for faldsmål.

(136)

** Morten Kær lod voldsværge Villum Prammand for et tov og en pramstage, han tog af hans pram
uden forlov.

(137)

** Laurids Andersen lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(138)



** Anders Pedersen Stisen på sin svoger Jellis Johansens vegne lod fordele for faldsmål.

(139)
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** Keld Christensen i Haslund lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. Anders Poulsen i Hollandsbjerg forpligtede sig til
borgmester og råd, at han ingen købmandskab skal bruge på landsbyerne efter denne dag, Randers
bys borgere til nogen skade eller forfang i nogen måder.

** Jens Tomasen i Skæring. vurderingsmænd vurderede den gård, Anne Bagerkone iboer, og to
halve agre dertil.

(140)

** Bendt Hansen. vurderingsmænd vurderede en have for 40 daler, som han har i pant af Jens
Simonsen for 40 daler.

** Jacob Knudsen. Niels Andersen i Århus, født i Jennum, bepligtede sig at han skal lide samme
tiltale til næste ting, som han lovligt burde at lide i dag, om borgmester og råd finder ham ikke kvit
for samme tiltale.

** sandemændene. Christen Pedersen vidnede, at den skade, han har fanget af Peder Sørensen,
Søren Byrials søn, skete af våde og ikke med vilje.

** samme. efter samme vidnesbyrd svor sandemændene Peder Sørensen kvit for den vold, ham var
tillyst for samme skade, han gjorde ham.

(141)

** Randers by. Peder Munkdrup på KM og byens vegne lod voldsværge Peder Jensen, født i
Svinding, for han slog Jesper Schernberg med en fork på Randers byting.

** Christen Jørgensen i Hornbæk lod fordele Mette Hans Snedkers for gæld, hun var hans bror
Mogens Jørgensen skyldig.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål.

(142)

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Keld Jensen skødede ham den 4.part i den gård, Inger
Tomasdatter iboer, og to haver udenfor byen.



** Peder Jespersen Hjermind lod fordele for faldsmål.

** Keld Jensen på hr Christen Nielsen i Spentrup og sine egne vegne lod fordele for faldsmål.

(143)

** Mads Ryum lod fordele for faldsmål.

(xxx)

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

(144)

10/4 1592.

** Anders Skriver. Bodil Hammers på Anders Isenkræmmers vegne hjemlede Anders Mikkelsen
Skriver al det gods, han har bekommet af Anders Spindelers gods for de 30 daler, han var ham
skyldig.

** Tomas Møller. Bartemeus Jensen skødede ham en gård på Vestergrave, som fordum tilhørte
Niels Skriver rådmand, og Bartemeus Jensen købte af Anders Spindeler.

(145)

** Poul Nielsen rådmand. Hans Tomasen gav ham afkald for det værgemål, han har haft for ham fra
hans salig far Tomas Ferslev er død og indtil denne dag, og takkede ham godt for samme værgemål
i alle måder.

** ung Niels Bager lod fordele for faldsmål.

(146)

** Knud Christensen lod fordele for faldsmål.

** Anker Poulsen. Kirsten Hofmands skødede ham en bod i Løjborg gyde, imellem hans egen bod,
som han med sin hustru Anne Pedersdatter efter hendes salig 1.husbond hr Christen Mouridsen
arvet har, og Jens Kares bod.

** Anders Tromslår. sammeledes skødede hun Anders Tromslår på sin far Søren Jensen Tromslårs
vegne en have udenfor Randers.

(147)

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

(148)
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** Poul Nielsen. eftersom Laurids Nielsen på sin far Niels Hjerminds vegne lod læse en stævning
over Poul Nielsen for en kontrakt, som han skulle forholde ham for, sig til brast og skade, så mødte
Poul Nielsen og berettede, at samme kontrakt salig Peder Pedersens arvinger og Niels Hjermind
antvortede ham til tro hånd og forvaring, og dersom tingfogden kan finde det lovligt og uden
efterklage og tiltale af salig Peder Pedersens arvinger, så tilbød han at antvorte Las Nielsen samme
kontrakt.

(149)

** Niels Poulsen i Stovby lod fordele for faldsmål.

** Anders Remsnider. Laurids Andersen Rovsing på sine egne og Christoffer Andersen grydestøber
på sin hustru Dorte Andersdatter hendes vegne gav Anders Remsnider afkald for al den arv, dem er
arveligt tilfaldet både efter deres salig far Anders Lassen Rovsing og efter deres mor Mette
Andersdatter, og takkede ham for god arveskifte.

** sandemændene. Jens Gødesen i Ølst lod syne sig og har et sår på sin kind, som han beklagede en
karl stødte ham med kryds og knop ved Sønderbro, og lyste for sit lovmål og sin skademand.

(150)

** Rasmus Christensen. efterskrevne vidnede, at Rasmus Christensen beklagede for dem, at ham
hængte dele over til bytinget for et løfte, han var kommet i til Søren Lydiksen for 38 daler, han har
lovet for Søren Nielsen Byrial, og lod kalde Søren Nielsen til sig, som tilsagde Rasmus Christensen,
at han skulle holde ham for samme løfte skadesløs.

** Oluf Ferslev lod fordele for gæld.

(151)

** Jens Bjerregrav skomager. efterskrevne vidnede, at på 3.påskedag sad de inde til Jens
Bjerregravs og drak, og da kom Søren Andersen, som tjente Laurids Skriver, ind og var noget
drukken og gjorde stort bulder og ufred i huset, sønderslog kande og krus, så fik hustruen og pigen
ham ud af døren, og ikke de så, han fik enten sår eller skade, og Hans Byrial vidnede, at han
forbandt Søren Andersen samme dag en skade over hans næse, og han sagde at han faldt og slog sig
selv.

(152)

** Hans Byrial. Christen Jørgensens dreng Niels Sørensen bekendte, at han sad på sin husbonds
vogn og slog Byrial Hansen et slag med en svøbe, før Byrial Hansen slog ham.

** Peder Jensen for tingsdom adspurgte Palle Jespersen Kop i Grundfør, om han kendes ved nogen
del af hans ejendom, som han nu påboer, efter det købebrevs lydelse, som han i dag har ladet læse
og forkynde, dertil svarede han, at han kendes ved så vidt som samme købebrev formelder.



** sandemændene. efter de vidnesbyrd, sandemændene har hørt for sig om Jens Bjerregravs klage,
svor de ham kvit for vold, som kongens foged og Randers by har klaget over ham.

** samme. efter de vidnesbyrds lydelse sandemændene har hørt for sig, at Søren Andersen, som
tjente Laurids Skriver, har gjort vold og uførm i Jens Bjerregrav skomagers hus, da svor de ham
derfor vold over.

(153)

** sandemændene. Rasmus danske skolemester bekendte, at han har haft Hans Byrials søn Byrial
Hansen under sin disciplin og optugtelse, siden han er først kommet til danske skole, og har ham
endnu under sin disciplin, og hvis han sig har forseet med parlament og slagsmål, vil han derfor
revse ham med ris og ferle, som det sig bør.

** Randers by, Peder Munkdrup. efterdi Niels Sørensen har gjort Byrial Hansen hug og slag efter
hans egen bekendelse og dannemænds vidnesbyrd, så svor sandemændene ham et fuldt vold over.

** Søren Lydiksen.

(154)

** Niels Rasmussen foged på Overgård lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(156)
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** Mikkel Pedersen slotsfoged adspurgte Sidsel Laues jordemoder, om hun er bestendig alle de
bekendelser, som i landsdommernes dom er indført og hvis hun ydermere for hendes sognepræst
har bekendt, dertil svarede hun, ja, at hun er dem allesammen bestendig i alle måder og derpå vil
hun dø og lade sit liv.

** samme. dom over Sidsel Laues jordemoder. Peder Nielsen Munkdrup KM foged og 6 rådmænd.
efterdi KM oprejsning er udgået over Sidsel Laues hende med sandemænd at forfølge, og den sag
påtales med hende, for hun er tillagt, at hun skulle have medværet og omkommet Inger
Pedersdatters barn, og sandemændene derefter har svoret Sidsel Laues drab over og fra hendes fred,
og den sag siden til landstinget har været indstævnet, og er af de gode landsdommere og flere gode
mænd fundet ved sin magt, vidste kongens foged og førnævnte rådmænd ikke andet derom at sige,
end Sidsel Laues har forbrudt sit liv, og hende derfor at lide straf på hendes hals og liv.

(157)

** Mikkel Pedersen slotsfoged. synsmænd hjemlede, at Dronningborg enge er meget skadeligt
forrodet af svin, så der er skade for 3 læs hø i dette år med den første grøde, og kan ikke forvinde
samme skade det første år.



(158)

** Rasmus Christensen. Søren Byrial bepligtede sig at tale Rasmus Christensens minde for hvis,
han kan beskylde ham for, inden 3 uger.

** Christen Jensen i Helsted på Rasmus Jensens vegne, foged på Skern, lod fordele for gæld.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Palle Jespersen i Grundfør i dag hans 4.ting har fremæsket alle de breve og adkomster, Christen
Lassen har på to haver udenfor Randers by, som han mener sig at have lod og part i efter et
skødebrevs indhold, som han af sin mor Anne Andersdatter arvet har, og ikke Christen Lassen er
fremkommet.

(159)

** Oluf Olufsen på Jens Andersen Skrivers vegne har lovbudt al den lod og part, hans hustru Mette
Jensdatter har arvet og købt i den gård, Niels Hjermind iboer, om han eller nogen anden vil købe
samme part.

** Jens Skriver. eftersom Jens Andersen Skriver begærede høring over Niels Hjermind for salig
Peder Pedersens arv i gods og boskab, han skulle have inde hos sig efter Karen Bagerkone, opsatte
fogden den sag 1 måned.

** Søren Sørensen på salig Niels Skrivers sønner Søren Nielsen og Jep Nielsens vegne lod fordele
for faldsmål.

(160)

** Kirsten Christensdatter lod fordele for faldsmål.

** Anders Frandsen bysvend på Peder Mikkelsen skolemesters vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Andersen bysvend på Inger Tomasdatters vegne lod fordele for faldsmål.

** sammeledes lod fordele efterskrevne.

(162)

1/5 1592.

** Anders Lang i Tebbestrup på sin bror Tomas Langs vegne i Vorup og på Rasmus Langs vegne i
Paderup lod fordele for hovedgæld.

** samme på Christen Pedersens vegne i Tebbestrup lod fordele for gæld.

** Christen Lauridsen i Torup. eftersom han på sin husbond Christen Skeel hans vegne havde tiltale
til Hans Byrial for 2 tønder rug, som han sigter ham for, at han skulle have bekommet på Fussing



den tid, Peder Brun var foged, dertil svarede Hans Byrial, at han har ingen rug fået af Peder Brun
mere end som han har betalt ham efter hans regnskabsbogs lydelse.

(163)

** samme. eftersom Christen Lauridsen begærede høring over Hans Byrial for 2 tønder rug, som
han skulle have bekommet at Peder Brun, så fremlagde Hans Byrial sin regnskabsbog, og
benægtede ingen ydermere rug at have bekommet, hvorfor fogden ikke vidste nogen høring over
Hans Byrial at stede.

(164)

** Jens Sørensen Møller lod vurdere et stykke sort klæde af en karl kjortel, han havde i pant af
Birgitte Tærskemands for 3 mark.

** Anne Sørensdatter lod voldsværge Christen Christensen i Løvskal for 1 daler for øl.

** Jens Andersen Skriver. Poul Nielsen rådmand vidnede, at 12/3 var han med flere ombedet af
Niels Hjermind og salig Peder Pedersens arvinger til regnskab og forhandle dem imellem, som var
om håndskrifter regnskab bøger og register, men intet om nogen huse gård eller ejendom.

(165)

** Laurids Pedersen i Velling lod fordele for hovedgæld.

** Peder Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Christen Bager. Christen Lassen skødede ham sin gård og ejendom, som han iboer østen næst op
til rådhusgården.

(166)

** Helle Rasmusdatter lod vurdere en sort halvslidt engelsk kåbe, hun havde i pant af Tomas
Guldsmeds hustru.

** Hans Tomasen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen Møller lod fordele for faldsmål.

(168)

8/5 1592.

** Poul Andersen Bisidder. eftersom Poul Andersen på Randers bys vegne havde tiltale til Christen
Skrædder i Ørsted, for han skulle bruge købmandskab på landsbyerne, hvilket han afbeviste, at han
ikke bruger købmandskab med humle salt stål tjære, derimod berettede Poul Andersen, at han
formener, det skulle bevises Christen Skrædder over, at han bruger kornkøb til forprang, eftersom
han det ikke afbeviser, dertil svarede han, at dersom han gør det efter denne dag, da skal han derfor



stå til rette, om han bruger noget kornkøb til forprang videre end han behøver til øl og brød til sit
hus ophold.

(169)

** Christen Jensen skrædder i Ørsted fremkom, om nogen kan bevise ham noget kornkøb at bruge
til forprang, vil han derfor stå til rette, og ingen er i dag fremkommet, som ham sådant har
overbevist.

** Vitus Brun. eftersom han havde tiltale til Hans Skriver med 6 høringe for gæld, så mødte Jens
Bysvend og berettede, at Hans Skriver er nu udenlands og skulle have regnskab imod Vitus Brun.

(170)

** samme. Bartemeus Jensen lovede ham 12 mark, om de ikke kan blive fordraget om deres
regnskab, når Hans Skriver hjemkommer.

** sandemændene. efterskrevne vidnede, at de hørte klammeri inde til Laurids Jubileers, og Laurids
Jubileer kom løbende åbenhovedet og blodig og beklagede, at Peder Jensen havde slået ham i sit
eget hus, og da Peder Jensen kom til døren med sit dragne værge, tog de det fra ham og antvortede
til Karen Lygtemagers det at forvare.

(171)

** Randers by. eftersom Laurids Jubileer og Peder Jensen har gjort hver andre sår og skade, da svor
sandemændene dem både et fuldt vold over.

** Randers by. Poul Andersen bisidder på byens vegne lod fordele Morten Lauridsen i Vestrup med
voldsdele, for han slog Peder Christensens i Bjerregrav til Laurids Skrivers.

** Christen Lydiksen lod fordele for faldsmål.

(172)

22/5 1592.

** Peder Sørensen i dag havde forbudt sin far Søren Nielsen Byrial at forpante eller bortsælge den
bod, han iboer, og forbød alle mænd at købe eller pante med ham, eftersom samme bod er ham
arveligt tilkommet efter hans salig morbror, og han udviste hans far af samme bod.

** Søren Nielsen bartskær. eftersom Rasmus Christensen havde tiltale til ham for 38 daler og en
stolpeseng med andet, så mødte Søren Nielsen og tilbød sig at ville udlægge Rasmus Christensen en
arvepart, han med sin hustru har arvet i en ejendom efter hendes salig bror Peder Jørgensen.

(173)

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at de efter hans begæring havde været hos Niels
Hjermind og tilbudt ham at købe af Jens Andersen og salig Peder Pedersens arvinger den lod og



part, de har arvet og købt i den gård, han iboer, og dersom han ikke samme tilbud ville indgå, da
forbød de ham at lukke eller låse i samme gård så vidt som deres part kan sig deri beløbe under
vold, hvortil Niels Hjermind gav dem til svar, at han er indkommet i samme gård i minde og
indskød sig for borgmester og råd.

(174)

** sandemændene. Søren Knap beklagede over Søren Sørensen Søren Nielsen Byrial Pedersen, at
de har slået ham, og lod syne sig at have et sår bagved hans højre øre, som han sigtede Søren
Sørensen, salig Niels Skrivers bror for.

** sandemændene. synsmænd har synet Anders Bysvend er slået igennem hans højre arm med en
daggert, som han beskyldte Niels Vendelbo for.

** Laurids Jubileer. Anker Poulsen på KM vegne og Poul Andersen bisidder på byens vegne løsgav
Laurids Jubileer af den vold, ham er oversvoret, for han slog Peder Jensen, som er salig Niels
Skrivers søn.

(175)

** Jens Andersen Skriver i dag hans 4.ting på sin egne og salig Peder Pedersens arvingers vegne
venligt har tilbudt Niels Hjermind at købe af dem den lod og part, som de har arvet og købt i den
gård, han nu selv iboer, og dersom han ikke vil købe med dem, da vil de købe med ham og tilbød
ham sølv og penge efter dannemænds tykke for hvis lod og part, som han har i samme gård.

** Jens Andersen Skriver på sine egne og på salig Peder Pedersens arvingers vegne til 4.ting har
forbudt Niels Hjermind at bruge lukke eller låse i halvparten af den gård, som han nu påboer med
mere ejendom her for byen, som de til hobe har uskiftet, under et fuldt vold.

(176)

** Rasmus Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Sørensen i Vorup. efterskrevne vidnede, at på den næste søndag efter påske næst forleden
om natten da var Niels Sørensen inde i Hans Ovesens hustrus hus her sst hos Jens Pedersen, som er
kældersvend på Avnsbjerg med flere fra om aftenen klokken var 9 slet og til om morgenen klokken
var 6 slet, og hentede samme tid 10 tønder salt.

(178)

29/5 1592.

** Jep Nielsen foged i hospitalet på Jens Skriver hospitalsforstanders vegne forbød nogen mand at
huse Birgitte Bundes, som er hans fordelte kvinde.

** Morten Sørensen i Jennum på sit herskab Jacob Seefelds vegne lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod voldsværge Niels Nielsen Bjerregård i Tved for gældssag.



(179)

** Jep Nielsen på Jens Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Bysvend på hr Niels Herslevs vegne lod fordele for faldsmål.

** Mads Sørensen på Anne Gravers vegne lod fordele for faldsmål.

(180)

5/6 1592.

** Mikkel Pedersen. Rasmus Pedersen portner på Dronningborg og Peder Nielsen budfoged
vidnede, at for nogen tid siden forleden var der 4 svin indgennet i hus på slottet, som blev optaget i
slottets enge, og Karen Jensdatter, som er Peder Ibsens hustru, lod udløse samme svin.

** Peder Munkdrup på Christen Bays vegne lod fordele for faldsmål.

(181)

** Laurids Jubileer. Peder Skov for tingsdom bekendte, at han ikke ved andet med Laurids Jubileer
end ære og godt, og om den skrift, som fandtes skrevet på Laurids Jubileers dør berettede han sig
intet af at vide.

** Peder Skov. i lige måde berettede Laurids Jubileer sig intet andet at vide med Peder Skov uden
al ære og godt.

** Mads Vendelbo benægtede sig ikke at have gjort Anders Bysvend den skade, han har klaget over
ham.

** sandemændene. Anders Frandsen bysvend bekendte, at Mads Vendelbo har gjort ham den store
skade, han har klaget over ham, og der er forhandlet forligsmål dem imellem om samme slagsmål.

(182)

** Mads Vendelbo berettede, at dersom Oluf Olufsen og Jens Hammer har forhandlet om noget
forligsmål dem imellem, da har de gjort det ham uvidende.

** Randers by. efter de vidnesbyrd, sandemændene har hørt for sig, at Mads Vendelbo har gjort
Anders Frandsen sår og skade, da svor de Mads Vendelbo derfor et fuldt vold over.

** Søren Sørensen. efterskrevne vidnede, at de har hørt, at Søren Nielsen, som er salig Niels
Skrivers søn, har bekendt for dem, at han har gjort Søren Knap al den skade, som han har klaget
over Søren Sørensen for.

** samme. og efter sådanne vidnesbyrds lydelse da svor sandemændene Søren Sørensen kvit for
den vold, Søren Knap har klaget over ham.



(183)

** Jens Skriver. eftersom han havde tiltale til Niels Hjermind for den 8.part af Karen Bagerkones
efterladte arv, som han mener, at han bør udlægge ham og hans medarvinger, så mødte Niels
Hjermind og tilbød, at så meget, som Jens Andersen kan ham overbevise, at Peder Pedersen ikke
har fået af samme arv efter Karen Bagerkones død, vil han være overbødig at vederlægge ham uden
nogen tiltale, hvorefter fogden fandt Niels Hjermind kvit for lovmål for samme arvs tiltale.

** sandemændene. synsmænd synede, at Mads Pedersen Kour havde et stort sår på hans hoved, som
han beskyldte Jens Pedersen Borup hyrde i Lem for at han slog ham på Randers mark.

(184)

** Birgitte Bødkers lod voldsværge Niels Mouridsen i Hald for gæld.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Christen Mortensen, som er kældersvend på Gesinggård, lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Smed lod fordele for faldsmål.

(185)

** Jørgen Smed lod fordele for faldsmål.

(186)

12/6 1592.

** Knud Christensen kirketjener på mester Tøger Lassens vegne lod fordele for faldsmål.

** Søren Mouridsen snedkersvend. efterskrevne vurderede en rød engelsk kjortel og hørgarnslagen,
som han har i pant af Jørgen Mouridsens hustru.

** Jacob Knudsen fisker lod fordele for faldsmål.

(187)

** Laurids Jubileer stokkenævn. efterskrevne gav ham et godt ærligt rygte i levned og omgængelse
fra det første, han er kommet til Randers by.

** Jens Kare lod fordele for gæld.

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. synsmænd hjemlede, at de har synet og set på Anders
Jensen Kares hus, der er indslået 4 ny vinduer, som han beskyldte Mads Vendelbo for.

(188)



** Peder Madsen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Bay. efterskrevne har med byfogden indvordet Christen Bay på den arvepart, Søren
Nielsen badskær med sin hustru Bodil Sørensdatter har arvet i den ejendom, Esben Smed påboer.

(190)

19/6 1592.

** Poul Nielsen. Jens Nielsen Hungstrup solgte ham halvparten af den kog, som han og Niels
Hobro har haft i brug, med halvparten af samme kogs efterskrevne redskab.

** Niels Hjermind lod fordele for hovedgæld Jens Andersen Skriver for hans anpart på sin hustrus
vegne af 280 daler efter en doms lydelse.

** Ove Juel til Kjeldgård lod fordele for faldsmål.

(191)

** Ove Juel. Jens Vendelbo bepligtede sig at betale ham 2400 mursten efter hans brevs lydelse.

** Christen Christensen på sin hustrus mor Anne Bagerkones vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Gullev lod syne sig at have et sår ovenpå hans hoved, som han beskyldte Mikkel
Soelgård for, at han slog ham i hans stue.

** varsel til Poul i Vestrup og Mads i Albæk, for de kørte på Jens Kleinsmeds dreng.

(192)

** Peder Munkdrup i dag hans 4.ting har lyst og ledt efter det gods, som er forrykket af Sidsel
Laues bo, og hvem, som har gjort hul og dul derpå, da skal de have den gjort som på andet uhjemlet
gods.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål Christen Spend for 3 daler, han lånte hans hustru
Margrete Pedersdatter ?

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

(194)

26/6 1592.

** Mikkel Skriver i Mariager. efterskrevne har med byfogden indvordet Mikkel Skriver i Volborg
Olufsdatters gård på den part, hun deri har, for 28 daler efter hans delesbrevs lydelse.



** Maren Jensdatter lod vurdere en fløjlskrave, som hun har i pant.

(195)

** Anders Jensen Kare havde tiltale til Mads Ryum for 2 pund havre, hvortil Mads Ryum svarede,
at Anders Jensen lovede ham 2 pund havre for et kabel, han lånte ham til sit skib.

** Laurids Pedersen i Velling udæskede sin fordelte mand Niels Balle af Oluf Ferslev, eller udlæg
efter loven.

** Rasmus Christensen. efterskrevne kundgjorde, at de med byfogden har indvordet Rasmus
Christensen i den gård, Esben Smed iboer, på den arvepart, Søren Nielsen Byrial med sin hustru
Bodil Sørensdatter deri efter hendes bror Peder Jørgensen hans afgang arvet har, for 12 daler.

(196)

** Christen Lydiksen lod fordele for faldsmål.

** Jep Jensen i Ilshøj lod fordele for hovedgæld.

** Anders Pedersen skomager på skomagerlavets vegne lod fordele Rasmus Jensen i Ørsted for 3
mark, for han gjorde forprang her i byen med sko, han solgte imod deres frihed.

(197)

** Mikkel Skriver i Mariager. efterskrevne kundgjorde, at efter den indvord, som er gjort i den
gård, Volborg Olufsdatter iboer, som først blev vurderet for 500 daler, med en bod og en have uden
byen, som siden er kommet derfra for 110 daler, og efter samme vord, som dannemænd og godtfolk
nu er indvordet i samme gård for, da kunne de ikke kende samme gård at være mere værd efter
samme indvord mere end 20 daler, og for samme 20 daler har mester Jacob Ålborg fire hendes
blokke i pant.

** Troels Rasmussen lod fordele for hovedgæld.

(198)

** sandemændene. efterskrevne vidnede, at de så Mads Vendelbo sønderhuggede Anders Jensen
Kares vinduer, og Anders Jensen stod selv inden samme vinduer, da samme skade skete.

** Peder Munkdrup på KM vegne lod fordele for faldsmål.

** Peder Lauridsen skrædder lod fordele for faldsmål.

(199)

** hr Peder Rasmussen i Søby lod vurdere den pant, han har i Karen Krabbes staldgård norden
udenfor byen, samt hvis han derpå har ladet bygge.



** Niels Jensen Vejlby lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup på Rasmus Andersens vegne i dag hans 4.ting har afvist Jacob Sørensen fra den
have, han har i brug af Mette Rasmus Nøragers.

(200)

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

(202)

3/7 1592.

** Rasmus Gregersen tømmermand. eftersom Maren Bundkone havde tiltale til Anders Bysvend,
for han skulle have lovet hende nogen gæld, som hun har lovforvundet Søren Esbensen
tømmermand for den tid, hun delte på Rasmus Tømmermand for samme gæld, som er 5 mark,
eftersom han nu har Søren Esbensens hustru til ægte, hvortil Rasmus Tømmermand svarede, at det
er mere end 6 år siden, Søren Esbensen er død, og samme gæld over arveskifte ikke at skulle være
fordret, hvorfor fogden fandt Rasmus Gregersen kvit for samme gæld.

(203)

** Søren Nielsen lod fordele for faldsmål sin bror Niels Nielsen i Torup.

** Jørgen Smed lod voldsværge Søren Nielsen Kyndo i Tjæreby for gæld.

(204)

** Christoffer Lauridsen til Ørsmæs. Søren Nielsen, født i Kondrup, bekendte, at han har stjålet to
sølvskeer fra ham, som han tog ud af et hul i et vindue en aften, som han antvortede Mette
Lauridsdatter her sst, som hun solgte for ham til Rasmus Frandsen på Rosenholm, idet hun ikke
turde udbyde dem her i byen, thi folk turde mene, at de var stjålet, for hun bød så mange sølvskeer
til salg.

(205)

** sandemændene. Anne Jensdatter, som boer ved Poul Nielsen, lod syne sig at have et sår på
hendes hoved, som hun beskyldte Ove for, som tjener Jens Christensen skriver sst, for han slog
hende på torsdag straks efter aftensang var endt.

(206)

** Jørgen Mortensen til hans 4.ting har forbudt Jens Andersen skriver at afføre noget foder eller
afgrøde af den eng, som er lagt til hans salig fars gård, og tilbød ham frøgæld, og fremæskede hvis
bevis, Jens Andersen har på nogen brug i samme agre.

** Jens Kare lod vurdere et jernbundet skrin, som han har i pant af Jens Vendelbo for 18 mark.



(207)

** Randers by. efter de vidnesbyrds lydelse, som sandemændene har hørt for sig, at Mads
Villumsen har sønderslået Anders Kares vinduer, da svor sandemændene ham derfor vold over på
KM og byens vegne.

** Niels Gerning. Rasmus Gullev bekendte at på den tid, Mikkel Jensen Soelgård gjorde ham
skade, da kom Niels Gerning i hans hus med vilje og minde, og intet han klagede eller kærede på
ham for nogen sag.

** Mikkel Jensen Soelgård. efterskrevne vidnede, at da de om natten gik nedad gaden med vagten,
da hørte de en råbe, å mit hoved mit hoved, og da de hørte samme røst og skrig igen, da
fornemmede de, at det var i Rasmus Gullevs hus, og Jens Bysvend stødte døren op med sin fork og
spurgte, om de ville myrde hverandre der inde, og straks kom Niels Gerning ud af døren, og ingen
andre de så i huset end Rasmus Gullev og Niels Gerning alene.

(208)

** samme. Mikkel Jensen Soelgård for tingsdom gjorde sin højeste ed med al sin saligheds velfærd,
at han ikke slog Rasmus Gullev det sår og skade, som han har.

** samme. Poul Nielsen rådmand vidnede, at i dag 8 dage kom Niels Gerning til ham og beklagede,
at han og Rasmus Gullev var kommet i trætte med hverandre og begærede, at han ville fordrage
dem, så gik han til Rasmus Gullev og bad ham, at han ville være tilfreds med Niels Gerning,
dersom han havde gjort ham skade, da skulle han gøre ham skel derfor igen, da svarede han nej, han
havde truet ham og ville slå ham ihjel, og da Niels Gerning sagde til ham, at han ville værge sig for
den skade, han beskyldte ham for, da svarede Rasmus Gullev, at det skulle intet hjælpe ham, han
havde dog gjort ham skade.

(209)

** samme. Mads Pedersen skrædder vidnede, at han i deres lavshus hørte, at Rasmus Gullev
beklagede sig, hans hoved var så ømt, at han ikke kunne drikke, og da de spurgte ham, hvad ham
skadede, da svarede han, at en kort tid forleden siden stod han for Ursula Pedersdatters port og
havde sit behov, idet han stod op igen og kom ud af sin dør, hængte hans bukser om hans ben, så
han ikke kunne så snart få dem op igen, da slog Niels Gerning til ham oven i hans hoved, at han var
nær styrtet, så vågnede han op i det samme og bed Niels Gerning i hans hånd.

(210)

** samme. efterskrevne blev opnævnt at tinge at skulle bese den skade, som Rasmus Gullev har
bekendt, at han skulle have bidt Niels Gerning, da løb Niels Gerning af tinget ind i Anne Bangs hus
og slog krog på døren for sig og sagde sig at skade intet.

(211)



** Rasmus Gullev. efter de vidnesbyrds lydelse sandemændene har hørt for sig, at den skade, som
Rasmus Gullev har beskyldt Mikkel Jensen Soelgård for, at han skulle have gjort ham, og Mikkel
Jensen det har afbevist, da svor sandemændene Mikkel Jensen kvit for vold for samme sag.

** Mikkel Pedersen slotsfoged. Peder Ibsen indsatte sig for den gode mand Niels Skram, at han
ville være i hans eget minde for hvis skade, hans hustrus svin har gjort i Dronningborg enge, før hun
kom i hans vold.

** Peder Christensen i Bjerregrav. Niels Hjulmand bepligtede sig at betale sin bror Peder
Christensen 8 daler inden skt Mikkelsdag.

(212)

** Mogens Kare lod fordele for faldsmål Christen Christensen i Gassum, som er Christen
Skrædders søn, med flere.

** Niels Byskriver på mester Peder Jespersens vegne i Bjerregrav til 4.ting opbød til løsning det
pant, han har af Peder Tomasen. varsel til Mette Pedersdatter Poul Nielsen Peder Nielsen Christen
Jørgensen Hans Tomasen og Inger Tomasdatter.

** Jens Christensen Skriver. efterskrevne havde med byfogden indvordet Jens Skriver i Esben
Smeds hus, som han nu iboer, for 12 daler efter hans delebrevs lydelse.

(214)

10/7 1592.

** Anders Tjæreby lod fordele for faldsmål.

** Mads Ryum. efterskrevne vidnede, at i den fjerde uge før påske to år forgangen, da så og hørte
de, at Anders Jensen Kåre lejede et kabel af Mads Ryum fra Randers til Lübeck og til Randers igen
og lovede ham to tønder havre til leje af samme kabel, og at de skulle tjære samme kabel over
samme lejemål.

(215)

** Peder Lassen. synsmænd hjemlede, at den kælder i Christen Mollerups gård er overfaldet, og det
halve taghus ved kælderen hælder ned over kælderen og porthuset er taglamt. varsel til Peder Ibsen
på hans søstersøns vegne.

** Maren Lauridsdatter Niels Bryggers lod fordele for faldsmål.

** Anders Andersen i Svoldrup lod fordele for hovedgæld.

(216)

** Anker Poulsen lod fordele for faldsmål.



** Rasmus Gullev lod fordele for faldsmål.

(218)

17/7 1592.

** Peder Ibsen. synsmænd hjemlede, at den rugager i Vestervang, Peder Ibsen har i pant af Christen
Jørgensen Mollerup, ikke kan være mere værd end 14 daler, om Gud vil give lykke, at den kan blive
bjerget.

** Jacob Knudsen Fisker lod fordele for faldsmål.

(219)

** Mikkel Pedersen slotsfoged på Dronningborg. Anne Knudsdatter tilsagde Inger Pedersdatter, at
den tid, de var udborget af fængslet og på den dag, Sidsel Laues blev indsat igen, da sagde Inger
Pedersdatter til hende, at Sidsel Laues skulle have brugt to stykker med hende i hendes barnefødsel,
som en jordemoder ikke burde at gøre eller bruge, det første var, at Sidsel Laues skulle have taget
hende og lagt hende over et sengested og knoget og trådt hende med sit knæ, det andet stykke ville
hun bekende for 4 dannekvinder, fordi det er ikke sømmeligt at åbenbare for mandspersoner, dertil
svarede Inger Pedersdatter og ved hendes saligheds ed benægtede, at hun ikke har haft samme ord
og tale til hende.

** samme. efterskrevne fyldte sandemændene til tov over Inger Pedersdatter og over Anne
Knudsdatter.

(220)

** Mikkel Pedersen slotsfoged, sandemandsed over Inger Pedersdatter. efterdi KM oprejsning om
formelder, at det er fornyet til sandemænd med årådsvold, og landsdommere og andre gode mænd
har det siden didfundet, så og efterdi Inger Pedersdatter samme barn har avlet og båret i løn, og hun
siden lønligt har det født og på ubekvemme steder nedgravet, og efterdi Sidsel Laues, som var
jordemoder, har bekendt for præsten, at Inger Pedersdatter havde sagt til hende, at de gode kvinder
havde givet hende en drik, hvormed hendes foster og barn blev omkommet, så kunne
sandemændene ikke andet kende, end Inger Pedersdatter har været i råd og dåd hendes foster at
omkomme, hvorfor de svor Inger Pedersdatter et fuldt årådsvold over.

(221)

** samme, sandemandsed over Anne Knudsdatter. efterdi KM oprejsning om formelder, at det er
fornyet til sandemænd med årådsvold, og landsdommere og andre gode mænd har det siden
didfundet, så og efterdi Anne Knudsdatter har været med i Inger Pedersdatters barnefødsel, og efter
hendes egen bekendelse barnet på ubekvemme steder nedgravet, da kunne sandemændene ikke
andet kende, end hun har været i råd og gerning det samme barn er omkommet, og derfor svor de
Anne Knudsdatter et fuldt årådsvold over.

(222)



** Mikkel Skriver i Mariager i dag hans 4.ting har forbudt Volborg Olufsdatter og Hans Kapmester
at bruge nogen del af den gård, de nu iboer, imod hans vilje og minde.
** samme. hr Jacob Turesen i Horslev skødede Mikkel Skriver den indvord, han har i Volborg
Olufsdatters gård, som er for 30 daler, desligeste skødede Jens Skriver Mikkel Skriver den indvord,
som ham er indvordet i Volborg Olufsdatters gård for 35 daler.

(223)

** Volborg Olufsdatter stokkenævn. efterskrevne gav hende et godt ærligt vidnesbyrd for kristeligt
levned og al ærlig omgængelse til denne dag.

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. Oluf Olufsen bepligtede sig at ville være i borgmester
og råds minde for hvis, de vil have af ham for lergrøft i Randers mark.

(224)

** mester Peder Steen. Maren Madsdatter, som er Rasmus Molbos hustru, vidnede, at i dag 3 uger
om aftenen ved 9 slet kom mester Peder Steen og Mikkel Pedersen slotsfoged gående op ad gaden,
så slog Mikkel Pedersen mester Peder Steen over hans ryg med et spyd, og ingen ord hun hørte, de
havde tilsammen samme tid. Anne Madsdatter, som er Mads Remsniders datter, med flere vidnede
det samme.

** Randers by. efterdi Anne Jensdatter har klaget og kæret over Ove N, og ikke han sig derimod
lovligt har erklæret, da svor sandemændene Ove N vold over for samme brøde.

(225)

** Anders Brask lod fordele for faldsmål.

** Jens Gedsted lod fordele for faldsmål på fru Ellids Juels vegne til Våbensholm.

** Anders Remsnider lod fordele for faldsmål.

** Anders Bidissen ? i Grenå. efterskrevne vidnede, at den tid Jens Sørensen kom ind til Peder
Munkdrups og bød den forgyldte stob til købs, da bekendte han, at han havde samme stob i pant af
Gertrud Christensdatter i Grenå for 9 daler, og senere bekendte han, at hun solgte ham den for 6
daler, som er hans egen steddatter, og han havde hjemme i en by kaldes Lyngby.

(228)

24/7 1592.

** Jens Christensen Skriver lod fordele for hovedgæld Jens Trellund i Ribe for 83 daler.

** Christen Lassen i Torupgård på sin husbond Christen Skeels vegne. Jens Dyrskøt i Fussingkrog
vidnede, at ved skt Mikkelsdagstide kom han til Fussingø, og da var Hans Byrial i skriverstuen hos
Palle Brun, og da blev opmålt noget rug i to sække, 8 skæpper i hver sæk, som Hans Byrial skulle



have, og Niels Mikkelsen vidnede, at han tog samme to sække rug og lagde på hans vogn og førte
både Hans Byrial og samme to sække ad Randers og leverede i Hans Byrials hus.

(229)

** Peder Pedersen tilbød Jens Skern på Johan Crops vegne det, som borgmester og råd skulle have
tillagt ham på arveskifte for samme gæld, som er for 90 daler vurderet og udlagt.

(230)

** Knud Andersen. Mikkel Christensen i Stevnstrup bepligtede sig at betale ham 11 skæpper byg,
han er ham skyldig.

** Jens Kare lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. Mads Vendelbo forpligtede sig til ham på Niels Skrams vegne at stå ved dele
og seks høringer til bytinget det første ting, efter at Jens Skriver hjemkommer med sit regnskab fra
København.

** Tomas Godsk lod vurdere efterskrevne gods, som fandtes i den kælder, Hans Mørk iboede.

(231)

** Rasmus Gullev. efterskrevne vidnede, at den nat, Rasmus Gullev blev slået i hans hus, da hørte
de, at han skreg og råbte og bad hjælpe sig, de slår ham ihjel i hans eget hus, hvem der var, vidste
de ikke.

** samme. efterdi Rasmus Gullev er uførmet i hans eget hus af Niels Gerning, da svor
sandemændene Rasmus Gullev kvit for vold og Niels Gerning at have skade for hjemgæld.

** Mads Kedelsmed lod voldsværge Niels Hadsten i Haslund for gæld.

(232)

31/7 1592.

** Mette Lasdatter lod voldsværge Søren Lassen i Avning for gæld.

** Christen Lassens varsel til Peder Glarmesters hustru.

** samme. eftersom Christen Lassen begærede lovmål efter to mænds vidne i dag otte dage, da
berettede Hans Byrial, at han er ikke nogen svoren dommer, og derfor vidste ikke noget lovmål at
stede over sig selv i dag, men opsatte den sag 8 dage.

(233)

** Christen Sørensen i Hammershøj lod fordele for hovedgæld.



** Anders Nielsen Skriver lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen. Laurids Jensen skrædder sigtede Peder Nielsen, at han har slået hans hustru i hans
eget hus, dertil svarede Peder Nielsen og ved sin højeste ed benægtede, at han ikke har slået hans
hustru, det han ved af, og beskyldte Laurids Jensen for sår og skade, han har gjort ham.

** Las Hjermind. synsmænd hjemlede syn imellem hr Villads Nielsens gård på den ene og Niels
Hjerminds gård på den anden side angående tagdroppet fra de to gårde, som mødes på et
halvtagshus, Niels Hjermind har ladet der sætte, om samme hus er lovligt bygget eller ej, vidste de
ikke.

(234)

** Anders Pedersen i Vivild. efterskrevne vurderede et stykke gammelt vragskib, som står i
Østergrund, for 12 mark, som har ligget til skade i otte år, menige borgere og skibsmænd til skade.

(235)

** Poul Andersen på Randers bys vegne. Anders Pedersen i Vivild på sine egne og sine
medarvingers vegne hjemlede Randers by halvparten af det gamle skibsvrag, som står i Graven, og
Laurids Poulsen den anden halve part på Niels Dolmers vegne.

** Christen Pedersen møller lod fordele for fald.

** Anders Andersen i Svoldrup lod fordele for faldsmål.

** Anders Jensen Kare lod vurdere en bryggekedel, han har i pant af Christen Villumsen i Gassum.

** Laurids Jensen. efterskrevne bekendte skriftligt, at 12/7 sidst forleden stod de i Laurids
Skrædders hus og drak med hverandre, imidlertid kom Peder Jensen indgående til Laurids
Skrædders og havde en krukke med noget olie og sagde, her har jeg olie at smøre min sabel med i
pokkers navn, desligeste sagde han, der er de den bog, jeg lovede din søn du skrædder pilt i pokkers
navn, og sagde, kom og sid i pokkers navn, da svarede Laurids Jensen, jeg vil sidde i Guds navn, da
svarede Peder Jensen, ser du ikke, at her er en djævel, jeg har og en i mit hjerte, da tog Laurids
Skrædder hans hat af og bad Peder Jensen for Guds skyld, at han ville gå af hans dør, thi han ville
ikke have nogen trætte i hans hus den aften, og ej han ville, og desligeste sagde Peder Jensen til
Jens Rasmussen, drik dit drog i pokkers navn, og så kom Laurids Skrædders hustru og skød dem ud
af døren.

(240)

7/8 1592.

** Hartvig Clausen havde tiltale til Johan Crop til Emden for 200 tønder malt, han skulle have solgt
ham efter hans regnskabsbog, som blev fremlagt, som hans tjener Johan Gosen bekender at have
oppebåret af Hartvig Clausen på hans stedsøn Jens Bondes vegne, på hans husbond Johan Kops
vegne, dateret 9/1 1691, så mødte Johan Kops fuldmægtig Jens Skern og fremlagde en rådhusdom,
hvorfor sagen blev opsat 1 måned.



(241)

** Peder Nielsen i Lind. efterskrevne vurderede en engelsk kappe og en kobbergryde, som han har i
pant af Christen Bodelsen skomager.

** Mads Vendelbo. Peder Nielsen Munkdrup og Niels Skram løslod ham af vold, som er for Anders
Kares vinduer, han sønderhuggede, og han har talt minde på KM vegne for den vold på Christen
Bay.

** Rasmus Bager lod vurdere en kjortel, som hans datter Maren Rasmusdatter har i pant af Maren
Malers.

(242)

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Jensen. efter de vidnesbyrd sandemændene har hørt for sig, at Peder Jensen er ulovligt
indkommet i hans hus og uførmet ham og sine gæster, som han ville have i fred, svor de ham derfor
et fuldt vold over.

** sandemændene. Gertrud Christensdatter vidnede, at på fredag næst forgangen 3 uger kom hun og
hendes mand Rasmus Hjulmand gående frem for fru Ingeborg Skeels gård på Vestergrave, da så
hun, at Oluf Smed i Grensten stak til en mand med sit spyd, som Poul Andersen sagde, var Christen
Pedersen i Grensten.

** Mads Fårup vognmand lod fordele for faldsmål.

(243)

** Mikkel Skriver i Mariager. Volborg Olufsdatter bekendte sig at være venligt og vel fordraget og
forligt med ham, så hun har sted og fæst den gård, hun iboer, til Michaelis 1593, for 8 daler til leje.

** Jens Skern for Johan Crop har givet varsel til Peder Pedersen for rigens æskning, som han i dag
har begyndt.

** Oluf Olufsen. hr Jørgen Sørensen i Borup benægtede, at han aldrig har begæret sten af Oluf
Olufsen for den daler, han er Borup kirke skyldig, men han har begæret en daler, dersom han har
begæret sten, så er det for pendinge, han har villet give ham.

(244)

** samme. sammeledes som Oluf Olufsen beretter, at han skulle have budt hr Jørgen en daler, da
benægtede hr Jørgen, at Oluf Olufsen aldrig har budt ham en daler, før nu på søndag næst forleden.

** Christen Christensen. eftersom Oluf Olufsen beretning medfører, at hr Jørgen Sørensen i Borup
skulle have sagt, at Christen Christensen var ham pendinge skyldig, som han skulle have af ham til



at betale nogen sten med, da berettede hr Jørgen med højeste ed, at han aldrig har haft samme ord til
Oluf Olufsen.

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen i dag hans 4.ting har æsket af Mads Brun skomagers hustru og af hendes
værge 25 daler efter hendes pantebrevs lydelse.

(246)

14/8 1592.

** Peder Lassen borgmester. Peder Ibsen på sin søstersøn Jens Pedersen hans vegne skødede Peder
Lassen halvparten af den gård, Christen Jørgensen Mollerup iboer.

(247)

** Rasmus Jostsen i Munkdrup lod syne sig at være noget såret i hans højre hånd, som han
beskyldte Anders Christensen for, som tjener Hartvig Clausen, at han slog ham på Brødregade på
lørdag aften næst forleden.

** Mikkel Pedersen slotsfoged. byfogden opsatte den sag imellem Mikkel Pedersen på Niels
Skrams vegne og Oluf Olufsen om Borup enge trætte indtil i dag måned førstkommende.

** Erik Bogfører på Mette Jensdatters vegne, som er Anders Kares efterleverske i dag til 4.ting
forsvor arv og gæld efter hendes husbond, og vil hverken arve eller gælde efter ham.

** Jep Griis. efterskrevne vidnede, at de gav hr Jørgen i Borup varsel for hvis vidne, Oluf Olufsen
ville bruge og forhverve imod ham.

(248)

** Oluf Olufsen. efterskrevne vidnede, at Oluf Olufsen ved Dronningborg mølle tilbød hr Jørgen
Sørensen i Borup nogle engpenge til Borup kirke, men hr Jørgen svarede, at han ikke turde befatte
sig dermed, han ville have sten af ham til kirkens behov og nogle til sit eget behov, og senere sagde
han til hr Jørgen, at han frygtede, at det skulle blive nogle lange sten, som han ville have af ham og
tilbød ham sine engpenge, da svarede hr Jørgen, at han ville have samme sten af ham, det skulle
ikke blive lange sten, han ville gå til Christen Christensen og have nogle flere penge af ham, så
skulle han betale ham samme sten.

(249)

** Anders Christensen lod syne for tingsdom, at hans venstre ærme på hans trøje er noget frarevet
fra trøjen, og et lidet sår i hans hånd, som han beskyldte Rasmus Jostsen i Munkdrup for samme
skade.



** Oluf Olufsen. efterskrevne vidnede, at i fjor kom Henrik Jørgensen i Borup indtil Oluf Olufsen
og begærede de sten, som han havde lovet hans far, da svarede han, ja, han kunne få dem, når han
ville have dem.

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Rasmussen lod fordele for faldsmål.

(250)

** Randers by, Niels Jensen i Grensten. Gertrud Pedersdatter vidnede, at på fredag næst forganget 4
uger da så hun, at Oluf Smed af Grensten stak ud med et spyd til en karl, hvem han var, vidste hun
ikke.

** Anders Jensen skomagersvend. synsmænd hjemlede syn imellem Anders Jensen og hans
medarvingers ejendom og Anders Jensen Kares ejendom, da efter skødebrevs lydelse kunne de ikke
andet kende, end Anders Jensen har indbygget et udskud på hans ejendom imod hans skødebrevs
lydelse.

** Poul Murmand bepligtede sig at tale Niels Jensens minde inden i dag 8 dage eller da lide dele for
hvis, han er ham skyldig.

(251)

** Laurids Jubileer. synsmænd hjemlede, at der er hugget et hug i hans vindues løsholt og ruden
med bly er sønderhugget, og han beskyldte P Skov for samme skade.

** samme hjemlede, at den fjæl, som stod imellem Laurids Jubileer og Niels Pedersen skomager,
der er slået et slag på samme fjæl med en sten, som han beskyldte Mads Guldsmedesvend for, som
tjener Peder Skov.

** Randers by. synsmænd hjemlede, at der er ruder sønderslået i Niels Pedersens skomagers
vinduer, som nyligt er indsat med glas og bly, og beskyldte Troels Rasmussen Mads
Guldsmedesvend for samme skade.

(252)

** Peder Tomasen i Ingerslev berettede, at Anders Jensen Kare havde ladet ham stævne, og bød sig
i rette, men Anders Kares vidner var ikke tilstede i dag.

** Niels Bang lod fordele for hovedgælden.

** Mogens Jensen skomager. Inger Gregersdatter, Mikkel Godskes hustru, vidnede, at hun ikke
andet ved med Birgitte Mikkelsdatter end al ære og godt, som hun skal vide med en ærlig
dannekvinde.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.



(253)

** Verner Pottemager lod fordele for faldsmål.

** Søren Mikkelsen kældersvend i hospitalet på Jens Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

(254)

21/8 1592.

** Anders Mikkelsen Molbo. Jens Christensen Skriver berettede mod den tiltale, ovennævnte
Anders Skriver har til ham for nogen arrest på inventarium af Dronningborgs beholdning, da Jens
Skriver samme regnskab kvit blev, og Anders Skriver det igen annammede efter ham, at hvis korn
og fætalje, som han tiltales for, som den gode mand Niels Skram skulle videre have oppebåret, end
som han til sin genant tilkom, berettede Niels Skriver, at han har hans kvittering derpå. sagen blev
opsat 1 måned.

(255)

** Peder Munkdrup. synsmænd hjemlede syn på fængselsdøren, som Anne Knudsdatter sad
fængslet, inden at hun er udbrudt deraf, da er den stabel, som har været slået i tårndøren, inden på
døren udboret med et bor og afskåret med et jern eller en kniv.

(256)

** Mads Remsnider lod voldsværge Søren Smed i Hovlbjerg for gæld.

** Christen Tuesen på sin datter Estrid Christensdatters vegne lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. Peder Hvid til 3.ting har tilbudt og vil bøde og sætte for sin søster Inger
Pedersdatters for det mandvold hende er oversvoret.

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

(258)

28/8 1592.

** Rasmus Christensen. Christen Lund i Assentoft forpligtede sig at betale ham 1 tønde rug inden i
dag 14 dage,

** Troels Rasmussen. Hans Byrial vidnede, at på fredag næst forgangen 6 uger kom Christen
Pedersen i Grensten ind til ham og havde en skade i sit lår, som han sagde, Oluf Smed i Grensten
stak ham med et spyd.

** Randers by. Mads Pamhole vidnede, at han hørte og så, at Peder Skov udæskede Laurids
Jubileer med et draget værge, og huggede i et vindue på Laurids Jubileers hus.



(259)

** Mikkel Smed lod voldsværge Christen Eriksen i Horn for gæld.

** Christen Jensen i Hornbæk lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. Mads Pamholes datter Maren Madsdatter vidnede, at hun så, Peder Skov
udæskede Laurids Jubileer, og Jørgen Smed vidnede, at han så, Mads Guldsmed smed flere sten ind
af Niels Pedersens vindue, og ingen skade han så, Peder Skov gjorde i nogen måder.

(260)

** samme. efterskrevne vidnede, at Christen Hansen lygtemager slog Søren Mouridsen to slag på
hans mund, for han sagde, Anders Trommeslår var drukken.

** Christen Lygtemager. Søren Mouridsen kundgjorde, at han ikke klagede eller kærede på
Christen Lygtemager for nogen sag i nogen måder.

** Søren Mouridsen. desligeste vidnede Christen Lygtemager, at han ikke heller klager eller kærer
over Søren Mouridsen.

** Rasmus Jostsen i Munkdrup. Jens Nielsen møllersvend vidnede, at på lørdag 14 dage næst
forleden, da stod han og Rasmus Jostsen for mølledøren, idet kom Hartvig Clausens dreng Anders
Christensen kørende ind ad porten, så talte han nogle ord til Rasmus Jostsen, og de gav hverandre
mange onde ord, og så slap Anders Christensen tømmen og skubbede Rasmus Jostsen op til muren
og stødte ham i hans næse og mund med hans næve, og Jens Sørensen bagersvend vidnede, at
samme dag beklagede Rasmus Jostsen, at han var kommet i trætte med Hartvig Clausens dreng, han
havde kørt hans vogn sønder for ham.

(262)

** Anders Christensen. efterskrevne vidnede, at samme dag, som Anders Christensen kom kørende
lige hos møllen, da greb Rasmus Jostsen ham om armen og tog til sin daggert og sagde, din skælm
og tyv, hvorfor kørte du min vogn sønder, da svarede Anders Christensen, hvorfor kalder du mig
skælm og tyv, har jeg gjort dig nogen uret, da skal jeg gøre dig skadebod igen.

** samme. Rasmus Jostsen tilsagde Anders Christensen, at han kørte på hans vogn, som stod på
gaden, og brækkede samme hans vogn for ham.

** samme. Rasmus Lassen vidnede, at samme dag så han, at Rasmus Jostsen tog i Anders
Christensens ærme og rykkede det ud, og Anders Bay rådmand vidnede, at på samme dag kom
Anders Christensen gående ned ad gaden med en kniv i hans hånd, og så kom Rasmus Jostsen
kørende og sagde, Anders Christensen havde kørt hans vogn sønder, så løb han til Rasmus Jostsen,
og de kom i favnen sammen og kom ned i hans kælderhals.

(263)

** Jens Kare lod fordele for faldsmål.



** Budi Lassen i Tebbestrup i dag hans 3.ting har tilbudt alle så mange, som nogen vitterlig gæld
har at kræve efter Las Budisen i Tebbestrup, da skulle de komme til hans hus onsdag 8 dage, da skal
dem blive udlagt af hans gods.

(264)

** Christen Bager lod fordele for faldsmål.

** hr Jørgen Sørensen i Borup. Mads Jensen, som tjener hr Jørgen Sørensen, vidnede, at han var i
Oluf Olufsens hus i Randers og krævede nogle engpendinge til Borup kirke, men da var han ikke
tilstede, men hans hustru svarede, at han skulle få dem med det første.

(265)

** Hans Byrial lod voldsværge Sejer Knudsen, foged på Bidstrup.

** Oluf Olufsen. Dorte Nielsdatter, Oluf Olufsens hustru, vidnede, at for 3 uger siden kom hr
Jørgen Sørensen i Borup til hende og spurgte, hvorledes de var kommet ved den eng i Voldum
mark, da sagde hun, at de havde stedt den af den gode mand Niels Skram, og dersom han ikke ville
tro hende, så måtte han spørge Jens Skriver ad, han havde skrevet samme stedsmålsbrev, da spurgte
han, om hun ville være hans bud til hendes husbond, at han ville oplade ham samme eng, efterdi
Jens Kare havde opladt ham sin eng, efterdi den lå ham så belejligt.

(266)

** hr Jørgen Sørensen lydeligt benægtede det vidne, som Dorte Nielsdatter, Oluf Olufsens hustru
har vidnet mod ham.

** Anders Mikkelsen lod fordele for faldsmål.

(267)

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** hr Peder Nielsen kapellan lod fordele for faldsmål.

** gammel Søren Madsen lod fordele for faldsmål.

** Randers by. synsmænd synede Søren Mouridsen har et sår i hans bryst, hvem det havde gjort
ham det, ville han ikke bekende for dem.

** Troels Rasmussen på byens vegne lod voldsværge Christen Hansen Lygtemager, for han slog
Søren Mouridsen et slag på hans mund.

(268)



** Troels Rasmussen på byens vegne. efter de vidnesbyrds lydelse, som sandemændene har hørt for
sig om den sår og skade, Anders Christensen, som tjener Hartvig Clausen, har gjort Rasmus Jostsen
i Munkdrup, svor de Anders Christensen derfor et fuldt vold over.

** Rasmus Jostsen i Munkdrup. sandemændene svor Rasmus Jostsen kvit for den vold ham var
tillyst, efterdi han har gjort nødværge imod Anders Christensen.

** Peder Hvid. eftersom han i dag 4.ting havde tilbudt sin søster Inger Pedersdatters bøder for det
åråds vold hende er oversvoret, da tilkendte byfogden Peder Hvid på hans søsters vegne først at
bøde for hovedsagen, og den anden bøde tog han i beråd til i dag 8 dage.

(269)

** Anders Sørensen Tromslår lod fordele for faldsmål.

(270)

4/9 1592.

** Poul Christensen i Vestrup. Laurids Andersen borger vidnede, at nogen tid siden forleden var
han ved Albæk birketing, da var han med at fordrage Poul Christensen i Vestrup og Rasmus
Frandsen sst, da lovede Rasmus Frandsen ham 9 mark eller 10 mark, hvilket det var, vidste han
ikke, for den bordag, de havde i været med hverandre, men på det de skulle være venner, da ville
Laurids Andersen hellere selv give dem 1 mark over alt.

(271)

** Peder Munkdrup. Christoffer Andersen grydestøber tilsagde sin stedfar Anders Sørensen
grydestøber, at han stjal en seng ud af hans hus om natten.

** samme. synsmænd hjemlede, at de har synet og set i det hus i Nørreport, som mester Jens
Skarpretter iboede, at på stueloftet, som er over limhuset, der var et firkantet hul, og mestermandens
kvinde sagde, at bysvendene kunne stå i limhuset og række deres arme der igennem op til deres
arnehul, og samme tid limhusdøren blev ferdiget, da blev samme hul ferdet på loftet neden til.

(272)

** Mads Pamhole hans 1.ting fraviste Hans Jensen fra den halve ager, som han har af ham i fæste,
og forbød ham at føre nogen gødning derpå, under et fuldt vold.

** Hans Jensen. Søren Andersen remsmed bepligtede sig at betale Inger Skrivers 5 fåreskind inden
skt Mikkelsdag eller lide dele.

(274)

11/9 1592.



** Mads Ryum voldgav sin sag på Peder Munkdrup og Christen Lydiksen sin sag på Hans Byrial
og Jens Vendelbo at skal være over klart rede og regnskab med hverandre om hvis trætte, dem
imellem er.

** Anders Jensen Kare. Jens Hammer på sin søster Anne Lauridsdatters vegne skødede Anders
Kare al den lod og part, salig mester Niels havde i den gård, Jens Hvid iboede, og hun efter hans
død arvet har.

(275)

** Niels Poulsen i Paderup lod fordele for faldsmål.

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

** Randers by. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Peder Skov har
hugget i Laurids Jubileers vinduer, svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Mads Nielsen guldsmedesvend. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at
Mads Nielsen af våde har slået en sten ind i Niels Pedersens vinduer, da svor de ham kvit for vold i
denne sag.

** Christen Møller lod fordele for faldsmål.

(276)

** Christen Rasmussen i Tebbestrup. efterskrevne vilkårede sig under den samme dele at lide i dag
14 dage, som de burde at lide i dag af Christen Rasmussen på Laurids Skrivers vegne på Clausholm,
om de ikke har forinden talt hans minde for hvis, de ham pligtig er.

** samme. efterdi Christen Blymester og Jesper Schernberg er udenlands og ikke fået lovligt varsel
for dele, før de er udrejst, vidste byfogden ingen høring at stede over dem i dag.

** Rasmus Christensen i dag hans 4.ting har tilbudt Søren Byrial det udlæg, som ham er udlagt til
bytinget af uvillige dannemænd for gæld, han ham skyldig er, og æskede sin betaling efter
vurderingsbrevs lydelse.

(277)

** Hartvig Clausen. efterdi Johan Crop hans fuldmægtig Jens Christensen beviser med Johan
Brechs seddel, at de 200 tønder malt, som Hartvig Clausen tiltaler Johan Crop for, er kommet Johan
Brechs til hånde og annammet på hvis regnskab, ham og Jens Bunde imellem er, vidste byfogden
intet lovmål at stede over Johan Crop for samme malt.

** Karen Christensdatter lod fordele for faldsmål.

** Anders Bay lod fordele for faldsmål.

** Mads Kedelsmed lod fordele for faldsmål.



(278)

** Anne Bang lod fordele for faldsmål.

(280)

18/9 1592.

** Rasmus Olufsen i Mariager. Bendt Hansen på byens vegne løsgav Mette Rasmusdatter i
Mariager med flere sst af den dele, de er kommet i til bytinget for hvis, borgmester og råd har givet
enhver sag for.

** Jep Nielsen foged i hospitalet på Jens Skriver hospitalsforstanders vegne i dag hans 4.ting
lovbød hvis pant, som Peder Portner havde af godtfolk her sst, og tilbød dem deres gods til løsning,
og i lige måder lyste og ledte efter hvis gods og pendinge, Peder Portner har antvortet noget til tro
forvaring i sin velmagt, at de skulle fremkomme, og dersom nogen efter denne dag bliver befundet
at have noget af hans gods eller pendinge, da skal de have det fordulgt som andet uhjemlet gods.

(281)

** Anders Jensen skomagersvend. Anders Jensen Kare forpligtede sig, at dersom Søren Hofmand
borgmester ikke vil hjemle ham den ejendom, Anders Jensen med ham omtrætter, da skal han lide
dele.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål hr Keld Rasmussen i Haslund.

** Jørgen Smed lod fordele for fald Niels Jensen smedesvend, for han har forløbet sin tjeneste, og
oppebåret 10 mark på sin løn.

(282)

** Jens Keldsen Tånum. eftersom Laurids Nielsen har tiltale til Jens Keldsen Tånum for 5 mark
efter hans salig fars regnskabsbog af Niels Jensen styrmands gæld, så mødte Jens Keldsen og
berettede sig i 10 år at skulle have været i ægteskab med Niels Jensens hustru, og samme gæld ikke
at skulle være æsket over arveskifte, før han kom i fællig med samme kvinde, hvorfor byfogden
fandt ham kvit for samme tiltale.

** Laurids Nielsen lod fordele for faldsmål.

(284)

25/9 1592.

** Niels Knudsen i Bjergby. eftersom han på Niels Skrivers vegne i Kemtrup havde tiltale til
Christen Bertelsen Ålmand i Randers og hans hustru for 3 alen engelsk, hans hustru skulle have
bekommet af ham i Viborg marked, hvortil Christen Bertelsen berettede, at Niels Skriver gav hende



samme 4 alen engelsk på regnskab på hvis fortæring, han har fortæret til hendes, midlertid han lå
der til skole.

(285)

** Christen Rasmussen i Tebbestrup i dag hans 4.ting har givet last og klage over nogen her i byen,
som er draget til hans fiskegård og taget fisk af hans garn, og desligeste over nogen, som har lagt
for hans fiskegård, desligeste har og Søren Sørensen sst klaget lige sammeledes som Christen
Rasmussen.

** Anders Jensen Kare lod fordele for hovedgæld Maren Gundesdatter i Embedsbo og hendes søn
Christen Pedersen Frost.

** Jørgen Smed lod fordele for faldsmål.

** Jep Mortensen. efterskrevne vidnede, at Jep Mortensens hustru udbar noget skarn, som hun
sagde, hun var nødt til, Karen Worms havde kastet det ind på hende, da gav Karen Worms sig ud ad
vinduet i hendes hus, råbte og sagde til Jep Mortensens hustru, da løj du som en tyv og hore.

(286)

** Lucas Berentsen stokkenævn. efterskrevne gav ham et vidnesbyrd for sin omgængelse i denne
by til denne dag, og at være ærlig født og båret til ægte og rette på fædrene og mødrene side.

(287)

** Christen Udsen lod vurdere en brun engelsk kjortel og en skivedug, som mester Jacob har i pant
af Tomas Godsk.

** mester Jacob Jensen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Gullev lod fordele for faldsmål Bertel Christensen løbkræmmer, som er ung Christen
Bertelsens søn.

** Anders Bysvend på Dorte Grams arvingers vegne lod fordele for faldsmål.

** Maren Albretsdatter lod fordele for faldsmål.

(288)

** Inger Skrivers lod fordele for faldsmål.

** Karen Pedersdatter lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.



(290)

2/10 1592.

** Mogens Skov. Maren Pedersdatter, Jørgen Vibes hustru, hendes værge skødede og solgte fra
hende og hendes arvinger og til Mogens Skov en have vesten for Randers.

(291)

** Niels Mortensen lod fordele for fald.

** Laurids Orgemester lod fordele for faldsmål.

** Niels Villadsen smedesvend. synsmænd synede ham, som er slået et sår med en kniv i hans
aksel, som han beskyldte Hans Nielsen hattemagersvend for at have slået ham i Niels Kåses
bryllupsdage.

(292)

** Mads Sørensen. efterskrevne vidnede, at de med byfogden har indvordet Mads Sørensen og
Troels Rasmussen i Inger Bruns gård i den halve part i samme gård, som hun iboer og tilkommer.

** Christen Sørensen i Hjermind berettede, at ham var varsel givet af salig Peder Pedersens
arvinger for en amme vin og et fad stål, han skulle have udtaget til Niels Jonsen, og tilbød, at hvis
de kunne bevise det, ville han straks være overbødig at rette for sig med penge, dertil svarede Jens
Knudsen skriver og berettede sig ikke alene at være arving til samme gæld, men flere med ham om
samme arv at fordre, og det ikke skulle være søgsting før i dag 8 dage, da vil de ydermere gå i rette,
hvorfor byfogden fandt Christen Sørensen kvit for dele i denne sag.

(293)

** samme. desligeste fandt byfogden hr Niels i Fovlum kvit for lovmål her til bytinget, indtil den
sag er ordelt for herredsprovsten.

** Anders Rasmussen i Nimtofte. sammeledes fandt han hr Niels Troelsen i Nimtofte kvit for
lovmål her til bytinget for Peder Pedersens arvinger, indtil hans sag er ordelt for hans herredsprovst.

** Niels Griis. eftersom Jens Andersen skriver havde tiltale til Niels Griis for 16 tylter savdeler,
som skulle være kommet til Hevringholm efter salig Peder Pedersens regnskabsbog, som blev
fremlagt, lydende, at 87 bekom Niels Skram 16 tylter savdeler til gården, dertil svarede Niels Griis,
at hvis den gode mand Niels Skram havde forskaffet ham til gården, havde han annammet, og
benægtede aldrig at have handlet eller købt med salig Peder Pedersen, hvorfor fogden fandt Niels
Griis kvit for samme gæld.

(294)



** Anders Mikkelsen skriver. byfogden har tiltale til Jens Skriver at fuldgøre til Anders Skriver så
vidt som hans håndskrift udviser, men hvis, de med hverandre omkives for beholdning og
inventarium, det at indkomme for 3 uvillige skrivere at beregne dem imellem.

(295)

** Jens Skriver. efterskrevne bestod, at alle de ord, som findes indskrevet i tingbogen 21/8 om hvis
gensvar, som Jens Skriver gav fra sig imod Anders Skriver, samme ord blev den samme tid af
byskriveren oplæst, og ikke Anders Skriver begærede samme tid noget videre beskrevet.

(296)

** Peder Christensen i Bjerregrav lod fordele for hovedgæld.

** Peder Kock lod syne sig at have sår i hans bug og aksel, som han beskyldte Jens Rasmussen
møller for, at han stak ham som ingen ærlig karl burde at gøre.

** Las Andersen Rovsing. Anders Remsnider bekendte Las Andersen ingen gæld at være ham
skyldig til denne dag.

** Peder Amor lod fordele for faldsmål.

(297)

** Jens Nielsen Karmand lod fordele for faldsmål.

(298)

9/10 1592.

** Mads Pamhole lod voldsværge Simon Kromand i Hammel, som tjente Iver Juel, for 2 mark for
10 dages kost, han fortærede i herberget hos ham.

** Hans Byrial i dag hans 4.ting har tilbudt Anders Grydestøber det pant til løsning, som ham er
pantsat i den gård, Edel Grydestøbers iboer.

** Peder Munkdrup på KM vegne har ladet stævne Anne Vendelbos næste naboer, som er Peder
Hattemager og hans hustru Mads Sørensen og hans hustru og folk Niels Christensen hans hustru og
folk Peder Jensen hans hustru og folk Laurids Jensen og hans hustru Sidsel Christensdatter Søren
Ferslev Birgitte Mørk Christen Rovsing Vibeke Hansdatter for deres sandhed at bekende, om de
noget tid har hørt, før Anne Vendelbos pige Kirsten Lauridsdatter er død, at Anne Vendelbo eller
hendes folk skulle have slået hendes pige, så hun deraf skulle have fået hendes død, hvortil
efterskrevne vidnede, at de aldrig har hørt eller fornemmet, at Anne Vendelbo eller hendes døtre
skulle anderledes have handlet imod hendes pige end redeligt og elskeligt.

(300)



** samme. Birgitte Mørks vidnede, at Anne Pedersdatter, som er Anne Vendelbos datter, var hos
hende om fredagen tilforn, og da beklagede sig, at hendes mors pige Kirsten Lauridsdatter var syg,
hun frygtede det skulle være af den besmittelige syge Pestilens, og Karen Lauridsdatter, som er
Kirsten Lauridsdatters søster, vidnede, at fredagen tilforn, før hun om søndagen blev begravet, var
hun hos hende, og da beklagede hun at hun var hun meget syg i hendes hals og hoved, og aldrig hun
klagede eller kærede på Anne Vendelbo andet, end hun skulle bede dem forlade hende alt hvis, hun
havde dem fortørnet, og om lørdagen så hun mange røde spetter på hende.

(301)

** samme. Peder Hvid vidnede, at han hørte Jens Vendelbo adspurgte Rasmus Hår, om han så hans
mors pige var slået blå eller blodig den tid, han tog hende ud og lagde hende i hendes kiste, da
svarede han, at hun var så fuld af helspetter, og han aldrig så så mange helspetter på noget
menneske alle sine dage.

** samme. Peder Pedersen fisker vidnede, at han adspurgte Tomas Balles hustru, som klæder de
døde, om hun så nogen sår eller håndgerning på Anne Vendelbos pige Kirsten Lauridsdatter, da
svarede hun, at hun så så mange helspetter på hende, så hun aldrig så så mange på noget menneske.

(302)

** Volborg Olufsdatter lod vurdere 3 svin og en kiste, hun havde i pant af Mette Fynbos på det
sølvbælte, hun lovede for til hr Rasmus i Virring.

** Christen Lydiksen i dag hans 4.ting tilbød Anders Grydestøber på Anders Andersens vegne det
pant til løsning, som han har pantsat Anders Andersen i den gård, Christoffer Andersen iboer.

** Morten Kær tilbød Anders Grydestøber det pant til løsning, som han har pantsat ham i den gård,
Christoffer Andersen iboer, og æskede sin betaling, som er 14 daler.

(303)

** Albret Tordsen lod syne sig at have flere sår, som han beskyldte Niels Pedersen, som er Morten
Kærs stedsøn, for at han slog ham.

** Mogens Villadsen i Asferg på Christen Madsens vegne i Havrum. efterdi Ellen Hansdatters
arvinger ikke har sted eller fæst Christen Madsen den bondegård i Værum, da fandt byfogden dem
kvit for tiltale for den stedsmåls pending, Christen Madsen har udgivet for samme gård, der han den
sted og fæst har, og Christen Madsen at søge sin mand, som ham på samme stedsmål har uforrettet.

(304)

** Troels Rasmussen på Randers bys vegne. efterdi Jens Rasmussen Møller har gjort Peder Kock
sår og skade her i byen uden skellig årsag, svor sandemændene Jens Rasmussen Møller derfor et
fuldt vold over.

(305)



16/10 1592.

** Troels Rasmussen. efterskrevne med byfogden har indvordet Anne Gravers i Jesper Storms hus
og ejendom på Østergrave for 19 daler efter hans delebrevs lydelse, som er hvis samme ejendom er
bedre end det pant, Mogens Skov har pantet i samme ejendom.

** Jens Worm. eftersom Jep Mortensen havde tiltale til Jens Worm og hans hustru for utilbørlige
ord og tale, Karen Worms skulle have tiltalt Jep Mortensens hustru efter hans vidnesbyrds lydelse,
så benægtede Karen Worms ved hendes højeste ed, at hun aldrig havde samme ord til hans hustru,
ikke heller hun ved andet med hende end hvis ære og lempe vel anstår, hvorfor byfogden fandt dem
på begge sider lovløs hjem fra tinge to ærlige elskelige folk at være.

(306)

** Niels Villadsen smedesvend lod voldsværge Hans Nielsen hattemagersvend for sår og skade, han
har gjort ham.

** Anders Pedersen remsnidersvend lod fordele for hovedgæld Søren Pedersen Hammel i Galten
for 3 daler efter hans brevs lydelse og 1 daler af hans bror Tomas Ibsens gæld.

(307)

23/10 1592.

** Søren Knudsen i Lem lod fordele for faldsmål.

** Søren Ferslev. Mads Ryum skødede ham 3 parter i den gård, som Christen Lydiksen iboer med
al dens rette tilliggelse.

** Knud Christensen kirketjener på mester Tøger Lassens vegne lod fordele Mette Andersdatter
Fynbos for 13 mark.

(308)

** Christen Rasmussen i Tebbestrup på Laurids Skrivers vegne på Clausholm lod fordele for
faldsmål.

** sandemændene. efterskrevne vidnede, at de 5/10 var i Søren Byrials hus og sad og drak, så kom
de i leg og spil med et kort om 1 skilling til øl, og de legede Karniffel på fjerde hånd, og da sagde
Albret Murkarl, han ville lege med een og ikke med flere, og Niels Pedersen og han spillede
sammen, indtil Albret Murkarl havde forlist 8 skilling, så bød han Niels Pedersen til, at han ville
spille med ham om 1 potte mjød, da svarede de alle sammen, som tilstede var, at de ville ingen mød
have, men hellere lege om godt dansk øl, idet sagde Albret Murkarl til Niels Pedersen, at han havde
vundet ham sine pendinge af som en skælm og tyv, og tog sin daggert og sagde, han skulle slide
ham om huset, som djævlene sled Faustum, og Niels Pedersen tog en tinstob og holdt imellem sig
og ham og sagde, var det ikke i en dannemands hus, da skulle jeg ikke lide så mange ord, som jeg
lider, men hvis skade, han da fik, det forskyldte han yderligt af Niels Pedersen.



(310)

** Christen Pedersen i Tebbestrup. Anders Kare og Niels Jensen skomager bepligtede sig at betale
ham 6 mark inden i dag 3 uger førstkommende.

** Niels Pedersen Kær. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Albret
Murkarl har selv forbrudt dig imod Niels Pedersen, da svor sandemændene ham derfor kvit for
vold.

** sandemændene. efterskrevne synede Poul Pedersen, født i Støvring, som ligger under bartskærs
hånd, han har et sår gennem hans hals, som er slået ham bag ind med en daggert, som han skyldte
Poul Rasmussen for, som er Rasmus Poulsens søn i Gerlev, at han slog ham.

** Christen Jensen i Vestrup lod fordele for faldsmål.

(311)

** Christoffer Grydestøber lod fordele for faldsmål sin stedfar Anders grydestøber for 12 års løn,
hvert år 12 daler, og 24 års husleje, så vidt som ham for sin anpart kan tilkomme, og for penge, han
er blevet hans hustru skyldig den tid, hun var hos hans stedfar.

** Peder Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Las Nielsen Tøgersen på sin morsøsters vegne lod fordele Inger Hammers og hendes værge for
15 lod sølv.

(312)

30/10 1592.

** Peder Lauridsen på sin husbond Laurids Andersens vegne lod fordele for faldsmål.

** Søren Pedersen Støvring i dag lyste Poul Rasmussen i Gerlev, som er Rasmus Poulsens søn sst,
manddød til for hans bror Poul Pedersen, han har dræbt og omkommet.

** Laurids Poulsen i Gerlev på Poul Rasmussens vegne kendtes manddød på Poul Pedersen og
tilbød sølv penge gunst og god vilje, eftersom samme drab er tilkommet, og begærede lejde og
felligdage, indtil lovmål er fuldendt i samme sag.

(313)

** Anders Pedersen i Støvring i dag hans 4.ting på hans søster Margrete Pedersdatters vegne havde
afsagt al arv og gæld efter salig Christen Spends død, så hun vil intet have at svare til hans formue
og gæld.

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

** Peder Pedersen Fisker lod fordele for faldsmål.



** Morten Kær i dag hans 4.ting har tilbudt Bay Pedersen den bod til løsning, han har i pant af
Anne Styrmands, og æskede sine pendinge, som er 80 daler.

(314)

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.samt i Nørhald herred

(317)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål i Hovlbjerg og Middelsom Galten Gerlev og
Nørhald herreder.

(320)

6/11 1592.

** Mogens Skov. Jørgen Smed skødede ham den gård, han nu påboer.

** Randers by. efterskrevne hjemlede, at der er 4 ny vinduer nedsat i det halvtagshus, Poul Nielsen
tilhører.

(321)

** Oluf Olufsen. Johanne Madsdatter vidnede, at Oluf Olufsen antvortede hende 5 daler, at Christen
Christensen skulle antvorte Vitus Brun, hvortil han svarede, at han ville gerne have den umage for
den dannemand, siden havde Vitus Brun sin dreng hos ham og krævede samme penge, da spurgte
han ham, om han havde hans håndskrift hos sig, hvortil drengen svarede, at Christen Christensen
havde samme brev.

(322)

** samme. Christen Christensen forpligtede sig til Oluf Olufsen, at skulle holde ham skadesløs for
de 5 daler, han havde annammet af ham på Vitus Bruns vegne, som han straks lod sende ham.

** Jens Bysvend lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(323)

** Rasmus Hansen lod fordele for faldsmål.

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen på Mikkel Skrivers vegne i Mariager lod fordele for faldsmål.

(324)



13/11 1592.

** Laurids Pedersen i Velling lod fordele for hovedgæld.

** Anders Lang i Tebbestrup lod fordele for faldsmål.

** Mourids Pedersen tømmermand lod fordele for faldsmål.

** Anders Sørensen på sin bror Tomas Sørensen hans vegne lod fordele for faldsmål.

(325)

** Rasmus Poulsen i Gerlev. efterskrevne vidnede at den tid, Poul Pedersen, født i Støvring, blev
slået, da så de, at Poul Pedersen og Christoffer Christensen, født i Tjæreby, kom i trætte, og Poul
Pedersen kom omkuld på gulvet, men kom op igen og løb til Poul Rasmussen, som han ingen trætte
havde med, og slog ham på hans mund og søgte ham med en kniv, så rykkede Rasmus Poulsen sig
ud af forstuen, og Poul Pedersen søgte efter ham, og der fik han sin bane, men hvorledes vidste de
ikke.

(326)

** Søren Pedersen i Støvring. sandemændene forpligtede sig til ham at gøre deres rette tov imellem
ham og Poul Rasmussen, født i Gerlev, i dag 14 dage førstkommende om Poul Pedersens drab og
bane.

** Niels Ibsen i Kristrup. efterskrevne vidnede, at de på fredag næst forgangen 8 dage hørte nogen
folk buldre i gaden, og da så han Christen Andersen i Gerning huggede efter Niels Ibsen med et
draget værge, og Niels rykkede sig ned af gaden for ham og drog sit værge og huggede et hug til
Christen Andersen, så han faldt omkuld.

(327)

** Troels Rasmussen. Niels Jensen vidnede at på den aften, de vinduer blev udslået i Poul Nielsens
bod, da kom han og Niels Gerning gående frem ved samme bod, og Niels var meget drukken og
havde en stage i hans hånd, hvormed han slog til samme vinduer.

** Christen Bay. Clemend Sørensen vilkårede sig at give ham 13 mark rede penge i dag 8 dage, og
Søren Segalt forpligtede sig at give ham 18 mark.

** Søren Segalt. Christen Bay bekendte, at Søren Segalt har talt hans minde for hans bror Rasmus
Christensen for 18 mark, han er ham skyldig.

(328)

** Troels Rasmussen. efterskrevne vidnede, at fredag nat kom Niels Gerning udenfor Christen
Bangs dør og havde mange unyttige ord, så kom vagten til ham og sagde, han havde derfor liden
behov, at han stod der og havde sådanne ord, og bad ham han skulle følge ham hjem i den



dannekvindes hus, han tjener, og lægge sig på sin seng, så fulgtes de op ad gaden, hvorledes de
skiltes, vidste de ikke.

** Hans Gynther lod voldsværge Laurids Madsen i Harreslev.

(329)

** Mogens Skov. efterskrevne vurderede en sølvskål og et forgyldt bælte, som han har i pant af
Jens Rasmussen for 17 daler.

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

(330)

** Baltser Jensen lod voldsværge Niels Christensen Fårup for gæld.

** Laurids Jensen lod fordele for faldsmål.

(332)

20/11 1592.

** Bendt Hansens varsel til Rasmus Sørensen i Demstrup.

** Christen Rasmussen i Tebbestrup på Søren Pedersens vegne i Værum. Jørgen Pedersen tilsagde
ham, at de 5 daler, som Christen Ålmand er Søren Pedersens skyldig, skal han være ham god for og
blive ham betalt.

(333)

** Baltser Villadsen. Anders Krog i Fjellerup bekendte sig at have oppebåret 20 daler på det brev,
hans bror Jens Krog i Fjellerup har af Baltser Villadsen.

** Anders Krog. Baltser Villadsen.

** Baltser Villadsen. Anders Krog bekendte sig at have bekommet 20 daler, som hans bror Jens
Krog har af Baltser Villadsen.

** Anders Krog. Baltser Villadsen forpligtede sig at betale Anders Krog hvis gæld, han er ham
skyldig, til snapsting.

(334)

** Tomas Lang for tingsdom forbød nogen mand at tage noget vidne beskrevet til bytinget om
rusestade og fiskeri så vidt som fru Birgitte Bølles ejendom sig forstrækker.



** Mikkel Pedersen på Niels Skrams vegne lod fordele for hovedgæld Peder Munkdrup Rasmus
Pedersen i Essenbæk ladegård Mads Pedersen i Tammestrup for løfte, de har gjort til ham for
Anders Skriver og ikke efterkommet.

** Niels Gerning. Hans Byrial vidnede, at på den nat Niels Gerning fik sin skade af vagten, lå han
og hans hustru på deres seng og hørte en skrige i gaden, så sprang hans hustru af sengen og kastede
en kjortel over sig og løb ud på gaden og spurgte vagten ad, hvem det var, som skreg, da svarede
han, at det var Niels Gerning, han lå i en kælderhals, og han bad Karen Pedersdatter hente et lys,
hvorefter de gik ned i Poul Andersens kælderhals og tog ham op og fulgte ham ind i Hans Byrials
hus, og Hans Byrial stod op og forbandt ham og tog 3 løse ben af hans pande, da sagde Niels
Gerning til Jens Bysvend, din tyvetrækker, du slog mig, som du kan aldrig forsvare, da svarede Jens
Bysvend, hold din mund eller du skal få mere straks. Karen Pedersdatter, Hans Byrials hustru
vidnede lige sammeledes.

(336)

** Troels Rasmussen. efterskrevne synede, at Maren Bundkvinde havde et slag på sin venstre arm,
som var blåt og rødt, som hun sagde en pottemagersvend slog hende inde til Kirsten Remsniders.

** samme. sammeledes synede de Anders Rasmussen i Vejlby havde et sår i sin venstre arm, som
han beskyldte Offer Offersen for, at han slog ham med en kniv til Anne Bangs.

** samme. Anders Iversen vidnede, at Niels Gerning fordraget med ham, at han skulle gøre 4
vinduer i Poul Nielsen bod, som han betalte ham.

** Niels Gerning lod syne sig at have et sår på sin pande og på sin finger, som han beskyldte
Christen Hårbo Christen Jensen Hårbo og Knud Esbensen, for de slog ham alle tre.

(337)

** Jens Bysvend. Knud Esbensen vidnede, at på den nat, Niels Gerning fik sin skade, gik han og
vagten ned ad gaden, og da hørte de Niels Gerning noget bande og lod ilde og havde mange onde
ord, så gik de til ham og bad ham følge dem i sin husbonds hus, da de kom for Niels Bangs dør, da
stak han efter dem med sit værge og vilde overfalde dem, så holdt Jens Bysvend sin fork for dem, i
det samme slog Christen Hårbo Niels Gerning stor skade med sit spyd.

(338)

** Jens Bysvend lod syne sin fork, at der er hugget i stagen til samme fork, som han beskyldte Niels
Gerning for han huggede det den nat, han ville uførme dem på gaden, før han fik sin skade.

** Jep Gius. Christen Lyllofsen har tilfundet Laurids Kor i Mejlby at være sin brordatter Anne
Nielsdatters værge.

** Christen Bay lod voldsværge Christen Christensen i Råby for gæld.

** Rasmus Lang i Paderup på sin tjener Søren Pedersens vegne lod fordele for faldsmål.



(339)

** Rasmus Sørensen i Paderup lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær. efterskrevne har indvordet Morten Kær i Anders Grydestøbers gård for 20 daler
efter hans brevs lydelse.

** Christen Lydiksen. sammeledes har de indvordet Anders Andersen Hører i samme gård for 16
daler.

** sammeledes lod han fordele for faldsmål.

(340)

** hr Anders Pedersen lod fordele for faldsmål Anders Grydestøber for skøde og forvaring på en
broderlod i den gård, Anders Grydestøber iboede.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

(341)

** Peder Skov. Jep Nielsen, som er salig Niels Skriver rådmands søn, på sin bror Peder Nielsens
vegne efter hans fuldmagt skødede Peder Skov al den jordskyld, som lovligt bør at gange af den
gård og ejendom på Vestergrave, som Niels Jensen skomager iboer, efter gamle pergaments breves
lydelse, salig Jens Hofmand fordum rådmand her sst derpå forhvervet har, og takkede ham godt for
god betaling.

(342)

27/11 1592.

** sandemændene. synsmænd synede en karl Niels Bendtsen er hugget et stort sår på sin pande,
som han beskyldte Peder Kældersvend på Løjstrup, for at han slog ham.

** Rasmus Poulsen i Gerlev. efter de vidnesbyrds lydelse sandemændene har hørt for sig om Poul
Pedersens bane, kunne de ikke andet kende, end Poul Rasmussen har gjort nødværge, og svor de
ham derfor drab over og til bod og bedring.

(343)



** Troels Rasmussen. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Niels Jensen
Gerning har udslået Poul Nielsens vinduer i hans bod, svor sandemændene ham derfor et fuldt vold
over.

** Morten Pedersen i Vissing. efterskrevne hjemlede, at de så en karl lå død til Søren Byrials ved
navn Mikkel Andersen i Vissing, han havde to sår, det ene bag i den venstre skulder, og det andet
for ind over hans venstre bryst, som syntes at være slået med en kniv, hvem samme skade har gjort,
vidste de ikke.

** sammeledes gav de last og klage over den, som ham har dræbt og omkommet og lyste for alle
deres lovmål i samme sag.

(344)

** Troels Rasmussen. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene har hørt for sig, at Niels Jensen
Gerning har overfaldet kongens vagt, svor de Niels Jensen Gerning et fuldt vold over, og sin skade
for hjemgæld, han selv har hentet sig.

** efterskrevne vidnede, at Dorte Lasdatter har forhandlet sig ærligt og vel så længe, hun har været
der i byen og er 3 år fuldt siden, hendes mand sejlede bort på en hollænders bojert.

(345)

** Anders Rasmussen skrædder. efterskrevne vidnede, at Niels Jensen Mejlby sagde, Rasmus
Gullev havde skåret et par bukser for Niels Bangs liden dreng, og de blev straks stjålet fra ham, og
han havde skåret og syet ham et par grå vadmels bukser, han havde på benene, og da takkede han
Gud for, at de blev ikke også stjålet fra ham samme tid.

** Christen Rasmussen lod fordele for faldsmål.

** Troels Rasmussen lod fordele for faldsmål på byens vegne.

(346)

** Jens Christensen Skern på Jellis Johansens vegne. efterskrevne har indvordet ham i Tomas
Guldsmeds have for 9 daler efter hans pantebrevs og delebrevs lydelse.

** Rasmus Hansen lod fordele for fald.

** Jacob Jensen, sognepræst i Randers, lod fordele for faldsmål.

(347)

** Mads Ryum lod fordele for faldsmål.

(348)

4/12 1592.



** Rasmus Andersen Ålestrup. Jon Knudsen i Vivild skødede ham 19 søsterlodder i den gård, han
iboer, efter det købebrevs lydelse.

** Morten Pedersen i Vissing i dag lyste sin stedsøn Mikkel Andersen hans drabsmand fuld
manddød til, eftersom han mener samme sin stedsøn at være sagesløs dræbt og omkommet.

** Peder Sørensen. efter samme Morten Pedersens lysning, kendtes Peder Sørensen her sst drab og
banesag på sin bror Niels Sørensen i Drastrup hans vegne, og tilbød sølv penge gunst og god vilje,
eftersom dette drab er tilkommet, og begærede lejde og felligdage, indtil sandemændene har
fuldgjort i samme sag.

(349)

** Anders Madsen. Kirsten Madsdatter forpligtede sig at skal betale fru Kirsten Pedersdatter hvis
gæld, hendes salig husbond er hende skyldig.

** den sag imellem Jens Skriver og hospitalsforstander Jens Andersen Skriver har byfogden opsat 6
uger.

** Tomas Ibsen lod fordele for faldsmål.

(350)

** Anders Frandsen på Poul Nielsen Hovgård i Galten hans vegne lod fordele for faldsmål.

** Hans Byrial lod fordele for fald.

** Peder Glarmester. synsmænd hjemlede, at af det 5 gulv hus, som Jens Simonsen skrædder har
ladet sætte til sit hus, da falder tagdroppet på Peder Glarmesters hus.

(351)

** Søren Olufsen lod syne sig at have et sår på hans venstre kind og et på hans arm, som han
beskyldte Anders Poulsen i Støvring for at han slog ham med knoppen på hans daggert.

** Christen Bay. efterskrevne indvordede ham i Esben Smeds hus og ejendom for 17 mark.

** Troels Rasmussen. eftersom det ikke er bevist for sandemændene, at Christoffer Christoffersen
har gjort Anders Rasmussen i ---- sår eller skade, svor sandemændene ham kvit for vold i samme
sag.

(352)

** Oluf Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Jens Kare lod fordele for faldsmål.



** Las Nielsen lod voldsværge Søren Jensen i Granslev for gæld.

(354)

11/12 1592.

** Mogens Skov i dag hans 4.ting har tilbudt Jens Rasmussen 7 mark danske rede penge, efterdi det
pant er bedre, han har af ham end som det af dannemænd er vurderet.

** Poul Nielsen lod afvise Hans Jensen fra den gård, han iboer.

** Søren Pedersen i Støvring. Niels Jensen Rodskov i Vindbylund kendtes sig at være Søren
Pedersen og hans brødre 12 daler pligtig på Poul Rasmussens vegne, født i Gerlev, som han skal
betale dem.

(355)

** Poul Rasmussen. Søren Pedersen i Støvring og Christen Pedersen og Tue Pedersen i Birk gjorde
og gav Poul Rasmussen, født i Gerlev, en fuld tryg årfejde sone og fred for deres bror Poul
Pedersen, han desværre har dræbt og omkommet.

** Morten Pedersen i Vissing i dag tillyste Niels Sørensen i Drastrup manddød til for hans stedsøn
Mikkel Andersen, han desværre har dræbt og omkommet, og tilbød samme dræber lejde og
fælligdage, indtil alle lovmål er fuldendt i samme sag.

** Peder Sørensen på sin bror Niels Sørensen i Drastrup hans vegne kendtes bane og manddød på
Mikkel Andersen, og tilbød sølv penge gunst og god vilje, eftersom samme drab er tilkommet, og
tilbød den dødes slægt og venner sølv penge gunst og god vilje og bad om fellig lejde og dage,
indtil lovmål er fuldendt i samme sag.

(356)

** Peder Munkdrup Mads Pedersen i Tammestrup og Rasmus Pedersen i Ladegård. Mikkel
Pedersen slotsfoged på Dronningborg løsgav dem af hvis dele, han på sin husbonds vegne har ladet
dem ikomme for løfte og sigelse for Anders Mikkelsen, men dem fremdeles i samme løfte at blive.

** Peder Munkdrup foged. efterskrevne har indvordet Hans Byrial i Anders Grydestøbers gård, som
Christoffer Andersen iboer, for 16 daler.

** Christoffer Andersen. sammeledes har de indvordet Christoffer Andersen i samme gård efter
hans delebrevs lydelse.

(357)

** Christen Bager fremæskede, om nogen af Volborg Nielsdatters slægt eller venner eller nogen
anden mand, som kan sige ham eller hans hustru til at have udfået af Volborg Nielsdatters bo gods
eller penge ydermere, end han har gjort dem rede og regnskab for at være anvendt på hendes



begravelse, men ingen er fremkommet for at sigte ham, og stod Anne Nielsdatter, som er Volborg
Nielsdatters søster, og  hendes farbror Laurids Sørensen i Mejlby til vedermåls ting..

** Christen Lassen. Christoffer Oluf.

(358)

** Morten Kær. efterskrevne vidnede, at de var over rede og regnskab mellem Morten Kær og Keld
Jensen om hvis gæld, salig Mikkel Keldsen var ham skyldig, både på sine egne og sin stedsøn Niels
Pedersens vegne, og da blev Keld Jensen Morten Kær skyldig 208 daler.

** Christoffer Olufsen. Peder Munkdrup har tilfundet Christoffer Olufsen at tiltale Christen Kå,
som han har antvortet sin bryggekedel i hånd.

** Las Mortensen lod vurdere efterskrevne varer, som han i pant af Anne Svendsdatter.

(359)

** Søren Nielsen smedesvend. efterdi Mikkel Nielsen ikke har bevist for sandemændene, at Søren
Nielsen har gjort Søren Pedersen nogen skade, svor sandemændene ham kvit for vold i samme sag.

** Søren Knivsmed på sin hustrus mor Volborg Nielsdatter hendes vegne lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

(360)

18/12 1592.

** Mikkel Pedersen slotsfoged. den sag imellem ham og Volborg Olufsdatter er opsat til snapsting.

** Morten Pedersen i Vissing æskede sandemændene til deres rette tov at gøre 1.tingdag efter denne
dag over Niels Sørensen i Drastrup, han desværre han dræbt og omkommet.

** Christen Christensen med flere gjorde Christen Ålmands skudsmål, han på sygeseng at være
forhindret, så han ikke kan møde til tinget i dag.

** Anders Frandsen på Simon Poulsens vegne lod fordele for faldsmål.

(361)

** Mads Nielsen på Lindbjerggård. Las Andersen gav last og klage over Søren Olufsen er
indkommet i hans hus med vred hu og uførmede ham og gæster, som han ville have i fred.

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Jacob Nielsen skødede ham 12 skilling jordskyld af de boder,
som ham er til arv faldet.



** Randers by. efterdi Søren Olufsen er indkommet i Las Andersens hus imod hans vilje og minde
og uførmet hans gæster, svor sandemændene ham vold over.

** Jacob Knudsen fisker fremæskede, om der er nogen, som har klaget over ham for nogen sag, og
ingen er fremkommet, som har klaget over ham andre end Mikkel Pedersen slotsfoged på KM
vegne.

(362)

** Rasmus Pedersen i Vorup. Niels Sørensen, som tjener Tomas Lang i Vorup, kundgjorde, at hvis
trætte og uenighed ham og Rasmus Pedersen har imellem været til denne dag, det er de venligt og
vel forligt om.

** Poul Nielsen. vurderingsmænd vurderede efterskrevne varer, som han har i pant af Niels
Hjulmand.

(363)

** Anne Nielsdatter Rasmus Nielsen. Peder Nielsen Munkdrup har tilfundet Anne Nielsdatter selv
annammer sin arv, hvis hende arveligt er arveligt tilkommet.

** Christen Bager adspurgte Anne Nielsdatter, om hun havde bekommet de 2 sølvskeer og
forgyldte sølvknapper, som Christen Bager har beholdt over den udgift, han har bekostet på hendes
søster Volborg Nielsdatters begravelse, hvortil hun svarede ja, hun havde det bekommet.

(364)

** Anne Nielsdatter. eftersom Christen Bager mener, sin hustru burde at beholde den kjole og kåbe,
som Volborg Nielsdatter i hendes velmagt har givet hende, da har fogden afsagt, at så vidt Inger
Bagers har bekommet til gave, det bør hun beholde.

** Anders Frandsen på Laurids Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. Christen Bodelsen lod syne sig at have et sår over sit højre øje, som han
beskyldte Mads Matiasen ? Brun for.

(365)

** Peder Tomasen berettede, at Anders Jensen Kare skulle have stævnet hans far Tomas Hermand,
men han er ikke fremkommet at give dem sag.

** Jost Olufsen i Karlby. Mikkel Clemendsen bepligtede sig at give ham 6 mark til snapsting.

** Anders Tjæreby skrædder lod fordele for faldsmål.

(366)

** Peder Nielsen bagersvend lod fordele for faldsmål.



** Clemend Sørensen lod fordele for fald.

** Oluf Ferslev lod fordele for fald.

(368)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål, der iblandt Niels Jensen, som er Maren Gødesdatters søn
i Voldum.

** Søren Hofmand lod fordele efterskrevne for gæld.

(369)

** Peder Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(-2)

** sandemænd, til vargield.

(-1)

** tingbogens autorisation 1598.

(1)

9/1 1598.

** Jørgen Skriver på Eske Brocks vegne, Tomas Møller. efterskrevne vidnede, at 1/12 var de i
Flensted hos Peder Mikkelsen i hans gård og gav ham varsel for Tomas Møller, og da så de en stor
stud i gården, som Peder Mikkelsen sagde, det var den stud, Tomas Møller og han omtrætter, og
alle folk, som ham kender, siger, han er en god dannemand, det var ilde, han er kommet i samme
trætte, og da bad de ham tage samme stud ind og give den at æde, da svarede han, han nødtes til at
tage den ind, at den ikke skulle gå og sulte fordærvet.

(2)

** samme. efterskrevne vidnede, at fredag næst for skt Sørens dag drog de ad Ry marked, og da de
kom til Ry sø, kom Tomas Møller Christen Pedersen og Søren Lauridsen i en vogn tilsammen
kørende, og Tomas Møller tilspurgte dem, om de ikke havde set hans øksne, hvortil de svarede nej,
og de fulgtes ad med begge deres vogne, indtil de kom midt mellem skoven og Ry by, da sagde
Tomas Møller, det synes mig mit får går heden ved hin mose og sprang af vognen og gik derhen, og



de bad dem Gud til hjælp, at Tomas Møller var hverken i følge eller selskab med samme hans får,
før end han kom til det ved Ry.

(3)

** samme. efterskrevne vidnede, at 16/11 kom Rasmus Jensen i Låsby og Rasmus Lassen sst til
hans hus og stævnede ham til Ry birketing, så spurgte ham dem, om de ikke vidste af den trætte
med den okse, Peder Mikkelsen i Flensted og Tomas Møller omtrætter, da svarede de jo og sagde,
at Tomas Møller skete stor uret i samme sag, fordi Peder Mikkelsen havde samme okse i sin gård,
og den havde draget i hans plov, siden samme trætte er begyndt, Kirsten Hansdatter Christen
Lygtemagers hustru, Karen Hansdatter Mikkel Bartskærs hustru vidnede det samme.

(4)

** Erik Bogfører lod fordele for faldsmål.

(5)

** Peder Andersen i Rold på sin far Anders Jensens vegne havde tiltale til Christen Jørgensen
skriver Inger Tomasdatter med hendes værge og Hans Tomasen for 8 daler, salig Peder Tomasens
anpart skulle være i en håndskrift, salig Tomas Ferslev har givet Niels Andersen, lydende på 50
daler, dateret i fastelavn 1577, og medfører samme håndskrift, Tomas Ferslev eller hans arvinger
samme gæld at betale Anders Jensen skadesløst, så mødte Christen Jørgensen med et tingsvidne af
bytinget 23/8 1591 lydende, at Poul Nielsen på sin mor og søskendes vegne har afsagt arv og gæld
efter Peder Tomasen og mente dem derfor ikke burde til hans anpart at svare. sagen blev opsat 1
måned.

(6)

** sandemændene. byens kæmnere fuldt og fast søgte Anders Nielsen i Grensten, for han har såret
og slået Erik Sørensen i Helstrup her i Randers bys frihed, og de mente, at Anders Nielsen har
optinget samme sag for 12 daler til sagvolderen. efterskrevne gav varsel til Anders Nielsen og Erik
Sørensen i Helstrup, og da lå han på hans seng på 3 puder og en linhat var bundet om hans hoved.

** Anders Jensen Kare. Anders Nielsen, barnfødt her sst, ved sin sjæls salighed med oprakte fingre
bekendte, at for 10 år forleden, da han var uforstandig i hans umyndige år, har han afskåret nogle
blade af salig Anders Hansens bog, og ikke han kunne kende, der var noget skrevet på samme
blade, som han ville have at skrive på i skolen.

(7)

** Randers by. eftersom Anders Nielsen i Grensten er beskyldt for at have slået Erik Sørensen i
Helstrup, og det ikke afbevist, da svor sandemændene Anders Nielsen derfor et fuldt vold over.

(8)

** Søren Nielsen Kare. Peder Skov skødede ham sin have østen for skt Laurids kirkegård, som salig
Mads Andersen fordum tilhørte.



** Simon Iversen i Jebjerg. Rasmus Hansen bekendte sig at have en håndskrift af Iver Simonsen i
Jebjerg, og nu har Simon Iversen betalt ham samme gæld, og da samme håndskrift er ham
forkommet, så meldte han samme brev for magtesløs og ikke skal komme Simon Iversen til skade.

(9)

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen lod fordele for hovedgæld og faldsmål.

(10)

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål og hovedgæld.

** Peder Knudsen borger i Grenå. Peder Mortensen Kær borgersøn her sst løslod ham af den dele,
han har ham ikommet her til bytinget.

(11)

** Jens Kare borgmester. Søren Nielsen bartskær skødede ham alle de lodder og parter, han har i
den smedje i Dytmærsken, som er halvparten.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(12)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

(13)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Christen Madsen borgersøn her sst lod fordele for faldsmål.

** Christoffer Olufsen lod fordele for faldsmål.

(14)

** samme lod fordele for faldsmål i Middelsom herred.

(15)

** Laurids Skriver rådmand havde ladet i rette stævne Mads Villumsen fordum borger her sst, for
sin fars gård, han ham pantsat har, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 13/12 1595, hvori Mads
Villumsen bekender sig skyldig at være Laurids Skriver 345 sølvdaler, hvorfor han pantsætter ham
sin gård, som hans salig far og mor fordum iboede og fradøde, og dersom samme 345 daler ikke
bliver betalt, da skal samme gård efterfølge ham, og Mads Villumsen at give ham skøde derpå, og



dernæst fremlagde et vidne af Viborg landsting dette år 19/11, og satte Laurids Skriver i rette, om
førnævnte gård ikke bør at efterfølge ham og hans arvinger, hvilket han blev tilfundet.

(20)

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål

(21)

** Hans Tomasen på sin mor Mette Pedersdatters vegne lod fordele for faldsmål i Lyng herred
Nørhald Støvring og Hovlbjerg herreder.

(22)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

(24).

** Villum Johansen på sin brors hustru Maren Pedersdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

(25)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(26)

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(27)

16/1 1598.

** Margrete Jensdatter salig Peder Jensens efterleverske til 4.ting afviste Mads Bang fra en ager, og
Anne Hans Bays fra en ager, de havde i brug.

** Søren Ferslev i dag 4.ting udviste Christen Lydiksen fra den gård, han påboer.

(28)

** sandemændene. Frands Selkær lod syne sig at have en skade ved sit venstre øje, som han
beskyldte Mads Madsen Rosengård for.

** samme. Mads Madsen lod syne sig at have en skade på sit hoved, som han beskyldte Frands
Selkær for.



** Christen Ibsen i Vivild på sit herskab Valdemar Parsberg til Jernit hans vegne berettede, at det
næste ting før jul 97 var han her at skulle bestille noget på sit herskabs vegne med flere af kronens
tjenere, han havde med sig, og en af hans herskabs tjenere var uførmet inden tinge af Jens Lauridsen
her i byen, som nu var tilstede og benægtede, at han på ingen måde har uførmet hans herskabs
tjenere, og han intet skal have med at skaffe andet end godt, og dermed gav Christen Ibsen på sit
herskabs vegne Jens Lauridsen kvit for videre tiltale i denne sag.

(29)

** Jens Sørensen. efterskrevne vidnede ved deres sjæls salighed med oprakte fingre, at 3 uger før
skt Mikkelsdag 1595, hyrede Else Madsdatter salig Troels Rasmussens efterleverske borgerske her
sst, dem her fra Randers og ad Gudmandsfjord i Norge til hendes skib efter en tømmerlast at føre
fra Gudmandsfjord og til Lübeck for Jens Sørensen, og Else Madsdatter selv udfortoldede skibet på
samme rejse.

(30)

** Tomas Clemendsen til 4.ting har opsagt den gård, han iboer, og derfor giver Anders Jensen Kare
varsel og opsigelse.

(31)

** Jens Sørensen. Bay Pedersen vidnede, at 3 uger før skt Mikkelsdag 1595 var han hos Else
Madsdatter borgerske her sst og talte hende til om hendes skib, hun havde lovet ham en rejse ad
Norge, da svarede hun ham, at hun kunne intet holde det, som hun havde lovet ham og samme
hendes skib, fordi hendes skipper Rasmus Jensen havde i Norge fragtet Jens Sørensen samme skib,
og hun kunne ikke gøre samme hendes skipper umyndig.

(32)

** Peder Amor lod fordele for faldsmål.

** Laurids Orgemester lod fordele for faldsmål.

** Las Snur lod fordele for faldsmål, der iblandt Anders Pedersen, som er Peder Nielsens søn i
Tånum.

(34)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål i Galten herred i Kristrup birk samt i Randers.

(37)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(38)



** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

(39)

23/1 1598.

** Anders Nielsen i Grensten. borgmester og råd løslod ham af det vold, han blev oversvoret til
bytinget, for han slog Erik Sørensen i Helstrup.

** Søren Jensen på sit herskab Eske Brocks vegne. Christen Hansen Lygtemager vidnede, at 19/10
sidst forleden da drev Tomas Møllers øksne af fra Volk mølle og ad Ry marked, og anden dagen
derefter drog Tomas Møller selv her fra Randers efter samme hans øksne, og han var ikke i følge
med samme hans øksne, da de drev fra Volk mølle. andre vidnede det samme. efterskrevne
hjemlede, at de 8/1 sidst forleden har givet varsel til efterskrevne, der iblandt Sejer Andersen i
Ovstrup Niels Jensen i Javngyde Anders Knudsen i Vengegård Søren Jyde i Firgårde.

(41)

** Christen Ibsen i Vivild. byfogden lovede ham på sit herskab Valdemar Parsberg hans vegne,
høvedsmand på Skanderborg, genparten til alle de vidner, som er gået til bytinget på Randers
snapsting, som er anlangende den oksetrætte, Tomas Møller er påført.

(42)

** Jens Sørensen. Vogn Lauridsen foged på Clausholm på Else Madsdatters vegne borgerske her sst
lod læse Niels Skrams udgivne seddel, at han har fragtet og taget hendes skib her sst og til
København med KM brød 24/3, efterdi her var ingen anden for byen, som det kunne føre.

(43)

** Mogens Juel til Pallesbjerg. Jesper Andersen Storm her sst med hånd og mund solgte skødede og
afhændede til Mogens Juel hans hus på Østergrave.

** Hartvig Clausen til 4.ting udviste Søren Byrial fra den våning og ejendom, han påboer.

(44)

** Anders Jensen Kare i dag sit 4.ting har tilbudt Laurids Skriver rådmand på Peder Andersens
vegne borgersøn sst arv og gæld efter hans salig mors død, efterdi han kender sig hans værge, og
stod Laurids Skriver til vedermåls ting og tilbød sig overbødig at ville samme arv og gæld at
annamme, når han det vil udlægge efter den fuldmagts lydelse.

** Vogn Lauridsen vidnede, at i fjor ved skt Mortensdagstide kom Else Madsdatter og begærede, at
han ville gå ned til Gravene med Christen Bager og Christen Hårbo og bese, hvorledes hendes kabel



kordeler og skibsredskab var fordærvet af storm og Guds vejrlig, og da så de, at hendes bedste
kabel, som skipper Rasmus Jensen dem foreviste, på tre steder var fordærvet, så hun ikke dermed
kunne forvare hendes skib eller nogen mands gods, før det blev forbedret.

(45)

** Jens Sørensen svarede til dette vidne, at han skyder sig til Vatter Bertram, om han er pligtig at
holde Else Madsdatters skib og skibsredskab ved magt eller ikke.

(46)

** Søren Knap lod fordele for faldsmål.

** Villads Glarmester har udæsket sin fordelte mand Peder Ibsen fra Søren Segalt.

** Søren Sørensen Kare lod fordele for faldsmål.

** Jens Andersen. borgmester og råd løslod Jens Andersen Skriver af den dele, han er i kommet, for
han skulle have siddet sin borgmester og råd overhørig.

(47)

** Else Madsdatter. Peder Munkdrup byfoged med flere vidnede, at de i den næste uge efter skt
Volborgs dag 1697 kom ind til Jens Sørensen i Else Madsdatters stue her sst, og på hendes skippers
vegne tilbød de Jens Sørensen, om han ville have sit tømmer til Lübeck Flensborg eller andetsteds,
da skulle hendes skipper Rasmus Jensen, når Gud ville, han kom hjem fra København og fik
fuldgjort KM rejse, som Niels Skram befalingsmand på Dronningborg havde taget og fragtet ham
på KM vegne, da skulle han føre det, som forskrevet står, da svarede Jens Sørensen dem, at han
ikke havde noget tømmer, som han ville have ført i markedet, og så tilbød de ham, at dersom han
ville give hende den fragt, som han havde lovet hendes skipper i Norge derfra til Lübeck, da ville
hun give ham for hans tømmer så meget, som han kunne bevise, at han har solgt den sidste tømmer
for, han var til Lübeck med, da svarede han, at han havde intet tømmer, som han da ville sælge, og
dernæst tilbød de ham, at dersom han ville give hendes skipper en tilbørlig fragt for hans
tømmerlast fra Norge til Randers, ville hun dermed lade sig nøje, dertil svarede han, at han ville
intet give hende, og da mæglede de, at han skulle give hende 23 daler, da svarede han dem, at han
havde intet med hende at bestille og gav mange onde ord og gik ud af døren.

(49)

** Jens Sørensen. efterskrevne vidnede, at de også hos var samme tid over samme tilbud, og hørte
at de 3 mænd og Jens Sørensen havde førnævnte ord og tale tilsammen, som de nu forkyndt har.

(50)

** Søren Kare lod fordele for faldsmål.

(51)



** Peder Knudsen Faxing lod fordele for faldsmål.

(53)

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål.

(54)

** Laurids Skriver i dag det 4.ting udviste Niels Bager Jørgen Mortensen.

** Niels Byskriver udviste Peder Snedker med flere.

(55)

30/1 1598.

** Niels Vibøge i Mariager lovbød den part, han har i Jacob Bays have her norden uden for
Randers.

** Peder Munkdrup. efterskrevne vidnede, at de så og hørte i dag 8 dage her inden tinget, som da
blev holdt på rådhuset, at den tid Christen Ibsen i Vivild begærede genparten til det vidne, som blev
vidnet her til bytinget på Randers snapsting om den oksetrætte, Tomas Møller udi er, da ombad
Peder Munkdrup Christen Ibsen, at han ville lade opstå og bero sig med samme genpart indtil i dag,
så skulle han dem bekomme, hvilket han bevilgede.

(56)

** Frands Selkær. Maren Sørensdatter Frands Selkærs hustru vidnede, at på fredag næst forleden 14
dage om aftenen kom Mads Madsen bådsmand i deres hus med en kande øl og spurgte Frands
Selkær, om han ville betale ham det, han var ham skyldig, da svarede han, at han var ham 12
skilling skyldig, da svarede Mads Madsen, at det var 24 skilling, han skulle få m djævle, han havde
gjort mod ham som en skælm, så gav hendes søn Søren Frandsen ham de 12 skilling, og straks
derefter kom Frands Selkær og Mads Madsen i trætte og gjorde hverandre skade, derhos beskyldte
Frands Selkær Mads Madsen, at han imod hans vilje er indkommet i hans hus og uførmet ham med
ord og slag.

(58)

** Anders Bay rådmand. Bertel Christensen bepligtede sig at skal betale ham de 28 mark inden i
dag 8 dage, eller lide dele derfor.

(59)



** Anders Jensen Kare. Christen Lassen bepligtede sig, at han skal stille Poul Nielsen tilfreds på
Anders Kares vegne for hvis, han har ham at tiltale for i dag, inden i dag 3 uger.

** Søren Madsen i Danstrup. Las Poulsen løsgav ham for al den gæld og løsøre, som salig Mads
Sørensen og Søren Madsen har imellem været.

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Skern lod fordele for faldsmål.

(60)

** Niels Jacobsen. Oluf Olufsen og Anders Kare forpligtede sig at hvis deres anpart kan belange sig
i den gæld, Niels Jacobsen kræver dem efter salig Niels Vendelbo og Kirsten Madsdatters død, skal
de betale ham.

** Bay Pedersen lod voldsværge Søren Skrædder i Harreslev for gæld.

** samme. sammeledes Jens Kvist i Torup for gæld.

** Anders Kare lod fordele for hovedgæld.

(61)

** Anders Jensen Kare lod læse og påskrive Christen Lassen, borger i Randers, hans udgivne brev,
hvormed han gør vitterligt, at han er Anders Kare skyldig 40 daler, som han ham lånt har, hvorfor
han med sin hustrus råd vilje og samtykke pantsætter ham det hus, Niels Lueskrædder nu iboer, som
han med sin hustru har arvet efter salig Anne Svendsdatter, underskrevet af ham og hans bror Peder
Lassen, Jens Kare borgmester og Peder Nielsen Munkdrup byfoged her sst, dateret skt Olaidag
1598.

(64)

** Niels Jacobsen i dag sit 4.ting på sine egne og Johan Andersens vegne borger i Århus har givet
last og klage, at der er udført og udføres på deres jord og ejendom ubygget stort fyld og anden
urenlighed imod deres vilje og minde, og forbyder nogen efter denne dag imod Randers bys vilkår,
såvel som imod al ret og billighed at udføre nogen fyld eller urenlighed på samme ejendom, og ej
heller afføre noget derfra muld jord eller andet, uden de kan have det i deres minde, ej heller deri at
grave under vold og hvis lovlig forfølgning der bør efter at gange.

(65)

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål i Sønderhald herred Voldum birk Galten og øster
Lisbjerg herreder.

(66)



** Frands Selkær. efter de vidnesbyrds lydelse, som sandemændene i dag for sig hørt har, at Mads
Madsen KM bådsmand er indkommet i Frands Selkærs hus imod hans vilje og minde og uførmet
ham, da svor sandemændene derfor Mads Madsen et fuldt vold over.

(68)

6/2 1598.

** fru Sofie Rostrup til Løjstrup. efterskrevne vidnede, at på 6/3 1697 sidst forleden begærede Jens
Jonsen af dem, at de ville have umage at vandre med ham til Løjstrup at forhandle med den gode
mand Mads Sandberg, at han ville være hans ven og have ham forskånet for nogen trætte, han
brugte imod ham for en kvinde Karen Jespersdatter, barnfødt i Jebjerg ?, han skulle have besovet på
hans stavn, så vandrede de med ham, og da lovede Jens Jonsen at skulle give ham for samme sag 2
øksne, og så tog Mads Sandberg dem ind med sig, og de kom at sidde til bords med ham, og da
spurgte Jens Jonsen, om han nu ville være hans ven, efterdi han skulle give ham samme 2 øksne, at
han ville forhjælpe ham til gode hos den gode mand Peder Munk Danmarks marsk, at han kunne få
sin kvittans af ham, da sagde Mads Sandberg, ja han ville være hans ven og hjælpe ham hos den
gode mand alt, hvis han kunne.

(69)

** Las Pedersen i Vellinggård lod fordele for gæld.

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

** Peder Havrum. Rasmus Tomasen forpligtede sig at alt hvis hans medarvinger kan bevise, der
ikke er ført til arveskifte efter salig Maren Mørks død, og han forholder dem for, skal han være
overbødig og føre til skifte det allerførste, de påæsker uden videre trætte eller forhaling i nogen
måder.

(70)

** Niels Bodelsen lod fordele for faldsmål.

** Christoffer Olufsen lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. efterskrevne hjemlede, at de har synet i hans gård, som Jens Andersen Skriver
nu iboer, som efterfølger.

(72)

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(73)



** samme lod fordele Knud Christensen på Hald kirkes vegne og på hans far Christen Villadsens
vegne.

(74)

** Las Snur lod fordele for faldsmål i Støvring og Nørhald herreder

(76)

** Christen Kragballe lod fordele for faldsmål i Galten herred

(xx)

** samme lod fordele for faldsmål

(xx)

** samme lod fordele for faldsmål

(78)

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne. Anders Andersen, fordum lærer i Randers
skole, solgte og skødede til ham alle de arvelodder, som ham efter hans fars død arveligt er
tilkommet i den gård, Christoffer Grydestøber nu iboer, med sit tilliggende.

(79)

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Bartemeus Sørensen, skipper på KM pram, lod fordele for faldsmål.

(80)

13/2 1598.

** Peder Humlemand. Anders Pedersen, barnfødt i Bjerring, bekendte at være venligt og vel
fordraget og forligt med Peder Nielsen Humlemand for den skade, han har gjort ham på sit højre
ben og Peder Nielsen har betalt ham alt hvis, han har lovet ham.

** samme. Søren Jensen ridefoged på Dronningborg på sit herskab Eske Brocks vegne og Peder
Lassen borgmester på Randers bys vegne løsgav Peder Humlemand af den volds forfølgning, han er
ikommet til bytinget for den skade, han har gjort Anders Pedersen.

(81)



** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne. Jens Mikkelsen salig Mikkel Keldsens søn
på sine egne og sin søster Anne Mikkelsdatters vegne skødede til ham deres have, som de har ham
udlagt for gæld, deres salig far var ham skyldig.

** Niels Jacobsen. efterskrevne kundgjorde, at de med KM byfoged har indvordet og udlagt Niels
Jacobsen i Anders Skomagers hus og gård for 13 daler, og i Niels Jensen skomagers gård for 17
daler, som de er blevet salig Søren Hofmand skyldig i hans velmagt, og Niels Jacobsens hustru efter
hans død arvet har.

(82)

** Niels Jacobsen. Hans Byrial på salig Mikkel Keldsens børns vegne forpligtede sig at skal betale
ham alt, hvis salig Mikkel Keldsen er blevet ham skyldig.

** Anders Bay rådmand. Bertel Christensen løsgav Anders Bay af det værgemål, han har haft for
hans hustru Anne Sørensdatter, og takkede ham godt for godt værgemål i alle måder.

** Poul Nielsen. vurderingsmænd vurderede efterskrevne varer, som han har i pant af Niels
Christensen tømmermand, som boer i Balle mølle.

(83)

** Peder Lassen borgmester. Jesper Storm bekendte sig at have oppebåret af Peder Lassen alle de
pendinge, som han på hans vegne har oppebåret af Mogens Juel til Pallesbjerg for hans ejendom,
som han Mogens Juel solgt og skødet har, og takkede ham for god betaling.

(84)

** Hartvig Clausen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Lygtemager. synsmænd hjemlede, at de har synet, at der er et skabslåg af et nyt tresur
sønderslået i 5 stykker i hans hus, og samme tresur stod uden hængsel og læse og er ubrugeligt og
beklagede, at Iver Rolund har oppebåret betaling for samme tresur at beslå, og ikke han har det gjort
efter hans brevs lydelse.

(85)

** Las Christensen Graver lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen i Hornbæk lod fordele for faldsmål.

** Mogens Nielsen. Jørgen Pedersen forpligtede sig at skal betale ham 10 daler inden fastelavns
mandag, eller da lide dele for gæld og faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(86)



** samme sammeledes lod fordele Maren Jensdatter, som er Jens Christensens datter i Løgstrup
med flere.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål i Middelsom herred Tånum birk Galten og Hovlbjerg
herreder.

(87)

** samme. sammeledes lod fordele Christen Pallesen i Hobro.

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål på sine egne og sin hustrus mor Anne
Bagerkvindes vegne

(88)

** Las Hvid lod fordele for faldsmål i Galten herred.

** Jesper Storm. Peder Lassen borgmester løsgav Jesper Storm af alle de dele og lovmål, han er i
kommet for hvis, han er ham skyldig.

(89)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(90)

** Rasmus Tomasen skipper. Peder Havrum gav ham afkald for al den arv, ham med sin hustru
Birgitte Jensdatter arveligt er tilfaldet efter salig Mørks dødelige afgang.

** Bay Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Hansen lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(91)

20/2 1598.

** Jens Sørensen i Kristrup. Mads Sørensen og Niels Sørensen, som er Søren Madsens sønner i
Danstrup, gjorde hans skudsmål, at han ligger på sin sygeseng og kan ikke møde til bytinget i dag at
svare for sig mod Jens Sørensens tiltale.

** Christen Lygtemager. Hans Felbereder imod den tiltale, Christen Lygtemager har til ham, sagde
sig at ville bevise i dag 8 dage, at Christen Lygtemager har lovet ham at bekomme hans gods, som
Karen Lygtemagers har i forvaring.

(92)



** Oluf Olufsen på sin bror Christoffer Olufsens vegne. Peder Nielsen i Kristrup lod læse og
påskrive et beseglet tingsvidne af Lyng herredsting dette år 14/2 sidst forleden, hvori efterskrevne
vidnede, at de hørte ved skt Mikkelsdags tide, Jacob Skriver på Bidstrup befalede Peder Nielsen i
Kristrup, at han skulle yde noget rug i Randers til Christoffer Olufsen.

** samme. Peder Nielsen i Kristrup bekendte, at det rug, han har ført til Christoffer Olufsen, det
havde han udført efter Jacob Skrivers befaling, og stod Kirsten Nielsdatter, Christoffer Olufsens
hustru, for tingsdom og tilbød Peder Nielsen de pendinge, som rester på samme rug.

(93)

** Hartvig Clausen lod fordele for hovedgæld.

** Søren Bang lod fordele for hovedgæld.

** Mogens Juel. synsmænd hjemlede, at de har synet og set på det hus, Jesper Storm iboer, for dets
brøstfældighed.

(94)

** Mads Nielsen i Randers lod fordele for gæld.

** Las Andersen. Baltser Villadsen kendte sig skyldig at være ham 30 daler, hvorfor han pantsatte
en bod på det stræde, som løber til provstegården, som han købte af Christen Lassen.

(95)

** Poul Nielsen. efterskrevne vurderede et forgyldt bælte og spænder, som han har i pant af Anders
Kares hustru salig Maren Pedersdatter.

(96)

** Anders Kare bekendte, at førnævnte sølv er hans hustru pantsat af Christen Lassen, og tilbød
Christen Lassen samme til løsen.

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Bendt Hansen lod voldsværge Anders Lang i Svostrup, for han er veget af byens frihed i lovlig
arrestering, og ikke talt hans minde.

(97)

** Anders Remsnider på smedelavets vegne. Peder Glarmester forpligtede sig at skulle oplægge for
gildebrødrene i smedelavet en god tønde øl ad pinsedag førstkommende for hvis, han kan være
faldet til lavet.

** Rasmus Jensen i Vorup lod fordele for faldsmål.



** Anders Remsnider for smedene. Jens Hammer lovede at give smedene til deres lav 1 daler til
fastelavn, og Anders Pedersen Remsnider og Anders Glarmester lovede hver at give dem 1 daler.

** Anders Pedersen lod fordele for faldsmål.

(98)

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål

(99)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål

(100)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(101)

27/2 1598.

** Anders Pedersen Skomager lod fordele for faldsmål.

** Christen Pedersen Hakkelsmand lod fordele for faldsmål.

** Knud Kalkslår lod fordele for faldsmål.

(102)

** Jørgen Sommer på Eske Brocks vegne. Anker Poulsen vidnede, at 28/11 1597 hørte han inden
tinge, at Svend Knudsen i Sorring gav tilkende, at Rasmus Jensen i Låsby var givet varsel for et
vidne, Tomas Møller ville lade tage over ham for nogle ord, der skulle være faldet af hans mund i
Christen Lygtemagers hus, at han skulle vide, hvor den okse var, som Peder Mikkelsen i Flensted
og Tomas Møller omtrætter, og at den skulle have draget i Peder Mikkelsens plov, siden samme
trætte er opkommet, da beklagede Rasmus Jensen sig og sagde, at dersom Tomas Møller fanger
samme vidne, da ville han hellere være hundrede mil borte, fordi dersom hans husbond fik det med
ham at vide, blev han ikke i den bolig, han iboer.

(104)

** Oluf Frandsen skomager lod voldsværge Søren Katholm i Torsø, for han er veget af byens frihed
for 6 mark.

** Anders Kare. Poul Pedersen i Hammershøj ville bevise, at han har fuldgjort på Anders Kares
løfte den rug, som Jacob Parsberg købte ham af og Anders Kares hustru.



** Christen Tomasen lod fordele for faldsmål.

(105)

** Jens Jørgensen i Lavrbjerg på fru Sofie Rostrups vegne til Løjstrup. efterskrevne gjorde Jens
Jonsens skudsmål, ham så hårdt syg at være på sin sygeseng, at han ikke kan møde her til tinget at
svare imod tiltale.

** Hans Felbereder. efterskrevne vidnede, at den tid Hans Felbereder boede i Eske Brocks gård, da
begærede han af dem, at de ville gå for ham til Karen Lygtemagers og æske af hende sine to børn
igen, da svarede hun dem, at den største af samme børn, en dreng, ville hun gerne unde ham igen,
men den mindste, et pigebarn, ville hun forsørge, som det var hendes eget barn.

(106)

** Knud Andersen remsnidersvend lod syne og se for oldermanden flere gildebrødre i smedelavet
og for menige mænd, som til tinget var, sin mestergerning, og fandtes i alle måder ustraffeligt, og
derfor udlagde til smedelavet 3 mark.

** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål

(107)

** Christen Blymester lod fordele for faldsmål

(108)

** Niels Jacobsen. efterskrevne vidnede, at de 12/2 sidst forleden var i Mads Nielsens gård i
Kovsted og gav ham varsel for vidne for Niels Jacobsens fordelte og lovforvundne mand Anders
Lassen, som han huser og heller, da sagde han, at Anders Lassen var kørt til over Hornbæk til hans
bror, hvorefter han gik med dem til Anders Lassens hustru, hvor de da stævnede hendes husbond,
og han viste dem hans gods, som var en ko og seksten får med andet boskab.

(109)

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Skriver havde i rette stævnet Mads Vendelbo, fordum borger her sst, for et pantebrev,
han ham givet har, og fremlagde en dom af bytinget 9/1 sidst forleden, hvori blev afsagt, at Mads
Villumsens gård og ejendom bør at efterfølge Laurids Skriver og hans arvinger, og efter samme
doms bemelding og da Mads Vendelbo ikke er mødt, blev samme dom igen afsagt.

(112)

6/3 1598.



** Morten Jensen remsnider for tingsdom fremlagde sin mestergerning for oldermanden og flere
gildebrødre i smedelavet og menige tingmænd, og intet de vidste derpå at laste eller imod at sige, og
derhos udlagde til smedelavet 3 mark, som er en gylden.

** Hans Nielsen remsnider fremlagde sin mestergerning og sine 3 mark.

(113)

** Anders Remsnider på menige smedelavs vegne berettede, at han ikke kunne kende Hans
Nielsens mestergerning så noksom og nøjagtig at være, som det sig bør, og dersom han vil selv
skære sådan en mestergerning, som der er, da vil han og hans medbrødre samtykke derom, hvis ret
er.

** Poul Nielsen rådmand. Christoffer Olufsen bepligtede sig at skal betale ham alt, hvis han ham
skyldig er, inden i dag otte dage.

** Niels Pedersen i Kristrup til 4.ting udæskede sin fordelte mand Niels Sparkær af Buni Pedersen,
og Anne Bagerkone fra Anders Poulsen.

** Christen Knudsen i Grenå lod fordele for faldsmål.

(114)

** Karen Christensdatter Laues stokkenævn. efterskrevne og menige borgere, som i dag til tinget
var, gav hende et godt ærligt vidnesbyrd, og at for mere end 6 år siden blev hendes ægtemand Jens
Pedersen befundet i nogen (blank) sag, og siden den tid har han holdt sig fra hende, og aldrig
derefter forsørget hende med hus klæde eller føde, som en ægtemand burde, og desmidlertid har
hun skikket sig ærligt og vel.

(115)

** Poul Nielsen rådmand lod vurdere en sort engelsk kåbe med et par forgyldte sølvspænder i for
11 daler, som han har i pant af Niels Jørgensen i Bjerregrav for 12 daler, som han blev tilbudt til
løsning.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(116)

** Christen Jensen Tved lod fordele for faldsmål.

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

(117)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål



(118)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(119)

** Maren Jellises lod fordele for faldsmål

(120)

** Anker Poulsen lod fordele for faldsmål

(121)

** Maren Pedersdatter lod fordele for faldsmål

(124)

13/3 1598.

** Christen Knudsen i Grenå. Jens Bjerregrav bekendte sig skyldig at være ham 9 daler, og derfor
pantsatte ham den lod og part, han har i en abildhave østen uden Randers.

(125)

** Jens Bjerregrav skomager lod fordele for faldsmål.

** Jens Sørensen. Niels Sørensen og Peder Sørensen i Danstrup gjorde deres far Søren Nielsens
skudsmål så hårdt syg at være, at han ikke kan møde her til bytinget at svare for sig imod Jens
Sørensens tiltale.

** Hans Felbereder. Christen Lygtemager på sine egne og sin mors vegne gav ham kvit og klart for
al den gæld, han kan være blevet dem skyldig for børnekost fosterløn begravelse og takkede ham
for god betaling.

(126)

** Christen Lygtemager. Hans Felbereder skødede ham al den arvelod og anpart, som ham med sin
salig hustru arveligt efter hendes far Hans Lygtemagers død er tilfaldet i den gård, Christen Hansen
iboer.

** Niels Pedersen skomager på byens vegne. synsmænd synede Mads Sørensen, som tjener Oluf
Jonsen i Torup, som ligger til Jens Sørensen tømmermands, ham er slået en skade i sin bryst med en
kniv, som han beskyldte Niels Kvist i Torup, for han slog ham her i byen fredag aften sidst
forleden.

(127)



** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål Johan Crop, borger til Emden, for kvittans for 10 tønder
malt, han leverede ham.

** Jesper Christensen foged på Sødringholm lod fordele for husleje.

** Jens Hovkarl lod fordele for faldsmål.

** Jens Jonsen. efterskrevne gjorde Karen Iversdatter i Jebjerg hendes skudsmål hende i sit herskab
fru Sofie Rostrups tjeneste så lovligt forhindret at være, at hun ikke kan møde her til tinget i dag.

(128)

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

** Niels Brygger lod fordele for faldsmål.

** Søren Rasmussen lod fordele for faldsmål

(129)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** Byrge Pedersen lod fordele for faldsmål

(130)

** Peder Munkdrup lod fordele for faldsmål.

(131)

20/3 1598.

** Hartvig Clausen. byfogden har tilfundet Hartvig Clausen at tiltale Villads Glarmester med dele
for 11 daler efter borgmester og råds dom.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kældersvend på Løjstrup beskyldte Mette Jensdatter for 7 tønder rug, han efter salig
Mads Sandbergs befaling har ladet yde og føre i hendes hus efter hans regnskabsbogs lydelse 1593.

(132)

** Christen Pedersen. Bertel Lauridsen i sønder Onsild tilsagde ham, at i Viborg marked nu sidst
forleden lovede han ham 7 alen engelsk for sin hest, og fik han samme tid 7 alen klæde, som han
syntes ikke at være så godt, som han lovede ham, og derfor tog han det straks igen.

** Peder Sørensen i Lemmer. efterskrevne gjorde Niels Sparkærs skudsmål, ham på sin sygeseng så
forhindret at være, så han ikke kan møde i dag.



** Bay Pedersen. efterskrevne var hos Niels Sparkær og bad ham gøre Bay Pedersens hus ryddeligt,
efterdi han forfølges med dele, fordi han er en lovfældet mand.

(133)

** Christen Blymester. Bodil Jacob Skrædders bepligtede sig at skal betale ham 9 mark inden i dag
8 dage, eller da lide dele.

(134)

27/3 1598.

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

(135)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål efterskrevne, der iblandt Karen Hans Kocks hustru i
Mariager.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(136)

3/4 1598.

** Christen Jørgensen på byens vegne. Knud Pedersen og Anders Pedersen i Velling bekendte, at
de har øksne og pendinge i leje hos bønderne og kornsæd ? hos dem på landsbyerne, og derved
tilhobe samler det korn, som de sælger her i byen.

** sandemændene. Mads Pedersen i Gerning lod syne sig at have en liden skade på sit hoved og
hånd, som han beskyldte Peder Pedersen og Knud Pedersen i Råsted for, at de slog ham på fredag
sidst forleden.

** Jens Mikkelsen i Assentoft. Jørgen Pedersen bepligtede sig at skal betale ham hvis, han er ham
skyldig, inden i dag 8 dage.

(137)

** Anders Jensen Kare lod vurdere en bryggekedel, som han har i pant af Kirsten Madsdatter.

** Rasmus Christensen. synsmænd har synet det mellemgærde imellem hans og Peder Ibsens haver,
som Peder Ibsen tilkommer at holde færdig, men som er plat øde, og det lukkelse, Jens Christensen
tilkommer at holde færdig mellem Rasmus Christensens og hans haver, er og plat øde.

(138)



** Peder Fisker lod vurdere en gammel slidt stakket kjortel af engelsk, som han har i pant af Anders
Snedkers hustru.

** Mads Fårup lod fordele for faldsmål.

** Christen Guldsmed. Bertel Christensen bepligtede sig, at han skal give ham en ny grå --- ad
pinsedag, og dermed er alting dem klart gjort imellem.

(139)

** Mads Nielsen Sødring. Mads Remsnider skødede ham sin have østen for skt Laurids bakke.

** Jens Nielsen skomager. Mourids Christensen forpligtede sig at skal forskaffe ham kvittering af
hans bror Oluf Nielsen i Oslo for den arv, han har antvortet ham, eller samme breve igen.

** Peder Pedersen i Assentoft lod fordele for faldsmål.

(140)

** Anders Kare lod fordele Rasmus Mogensen bådsmand for en sølvske, salig Maren Pedersdatter
lånte hans hustru.

** Laurids Jubileer lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(141)

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Bay lod fordele for faldsmål

(142)

** samme lod fordele for faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(143)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(145)

** varsel for fru Sofie Rostrup til Løjstrup til Jens Jonsen her sst er ham givet mundtligt i dag inden
tinge.



** varsel for Niels Pedersen i Rejstrup til Bay Pedersen er givet ham i dag.

(146)

10/4 1598.

** Oluf Olufsen har æsket af salig Niels Vendelbos og Kirsten Madsdatters arvinger 33 daler, hans
salig hustru dem lånt har, og af salig Maren Pedersdatters arvinger hvis gæld, hun ham skyldig er.

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for hovedgæld.

(147)

** Las Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** hr Christen Nielsen i Spentrup. synsmænd hjemlede, at de har synet i Christoffer Olufsens gård
er bygget en hysken, som står under tagdroppet på hr Christen Nielsen og Inger Tomasdatters jord,
så hvis vand, der kommer af hendes tag, har fordærvet vægge tømmer og lejder.

(148)

** sandemændene. Jens Skrædder i Gerning lod syne sig at have en skade på sin tommelfinger, som
han beskyldte Anders Rasmussen i Lem for.

** samme. sammeledes lod Anders Rasmussen syne sig at have en skade på sin venstre kind, som
han beskyldte Jens Skrædder for.

(149)

** Mads Pedersen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes på Mads bryggers vegne Mads Smed i Amstrup.

** Anders Kare. Poul Pedersen i Hammershøj tilsagde ham, at han skal betale ham 10 skæpper rug
inden i dag 8 dage.

** Jens Knudsen i Lem lod syne sig have en skade på sin venstre aksel, som syntes at være slået
med en daggert, som han beskyldte Jens Rasmussen i Lem, for at han slog ham samme skade ved
vejrmølledammen.

(150)

** Jens Sørensen Møller lod fordele for faldsmål.

** Villads Glarmester lod fordele for faldsmål.



** Christen Jensen Tved på hr Rasmus Poulsen i Tved hans vegne. Villads Glarmester skødede til
sin bror hr Rasmus Poulsen hans hus her sst, og er samme ejendom først tilbudt borgmester og råd,
om de den købe ville.

(152)

24/4 1598.

** Ingeborg Mikkelsdatter. Peder Madsen i Løsning i Hatting herred gav hende afkald for al den
arv, ham efter sin søn salig Christen Pedersen Møller arveligt er tilfaldet, og takkede hende for
redeligt arveskifte.

(153)

** Peder Madsen i Løsning. Peder Munkdrup byfoged på Ingeborg Mikkelsdatters vegne
forpligtede sig til Peder Madsen, at dersom han i dom og rettergang kan blive tildømt halvparten af
Ingeborg Mikkelsdatters bryggerrede, da skal han på hendes vegne være hans mand og visning, at
han skal bekomme sin fulde nøje for samme bryggerrede uden videre trætte.

** Peder Munkdrup. for samme løfte sagde Ingeborg Mikkelsdatter at holde Peder Madsen i alle
måder skadesløs.

** Morten Knudsen lod voldsværge Christen Skrædder i Mellerup, for han er veget af byens frihed i
lovlig arrestering.

(154)

** Anders Glarmester stokkenævn. efterskrevne gav ham og hans hustru et godt vidnesbyrd for al
ærlig og kristelig omgængelse, så længe de har boet her sst, og Anne Frandsdatter er her sst
barnfødt og båret til al ægte og rette på fædrene og mødrene side.

(155)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** Jens Pedersen skrædder i Gerning. Anders Pedersen borger her sst vidnede, at på fredag sidst
forleden 14 dage var Jens Pedersen i hans hus og afkøbte ham 1 tønde øl, og da kom Anders
Rasmussen i Lemmer i hans hus og imod hans vilje overfaldt Jens Pedersen med ord og gerninger
og uførmede ham.

(156)

** Hans Byrial. Christoffer Andersen indskød sig for borgmester og råd imod Hans Byrials tiltale
for nogle bitræer, han skal have ladet nedhugge i sin have.

** Knud Pedersen og Peder Pedersen i Råsted. efterskrevne vidnede om den parlament, Mads
Pedersen i Gerning med dem havde i været i Mads Nielsens hus, og bekendte, at Knud Pedersen og



Peder Pedersen gjorde Mads Pedersen ingen skade, men den skade han havde, gjorde han sig selv
med en anden mands daggert, fordi han var så fuld, at han ikke kunne regere sig selv.

(xxx)

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** samme til 4.ting forbød Christoffer Andersen grydestøber at bruge den gård, han nu iboer, så
vidt han har lod og part i efter hans skøde.

(157)

1/5 1598.

** Søren Jensen på Eske Brocks vegne. Maren Christensdatter i Vorning bekendte, at hun 28/4 var i
Randers og købte noget rottekrudt for 2 skilling, og det kom hun i noget grød og gav hendes
husbond Mikkel Christensen at æde, fordi han var skrøbelig og syg, og ikke gode gjort har med
hende, og døde han om natten deraf.

** Jens Sørensen. Anders Kå bepligtede sig at skal betale ham 40 daler inden skt Oles dag
førstkommende, eller han skal lide dele derfor.

(158)

** Hartvig Clausen havde ladet i rette føre Sidsel Christensdatter slagterkone og hendes datter
Karen Ibsdatter her sst for noget hans gods og varer, som er ham tyvstjålet fra af hans fordums
tjener Peder Jensen Madfar, hvilket stjålne gods, de har huldt og dulgt og forhandlet og solgt,
hvorfor han mener, de bør derfor lide straf som andre tyve, og fremlagde deres skriftlige bekendelse
om hvem de har solgt det til, og efter deres bekendelse har byfoged Peder Munkdrup og
efterskrevne tilfundet Sidsel Christensdatter at lide straf på hendes liv og hals, men efterdi Karen
Ibsdatter findes noget skrøbelig med hendes foster, som hun nu med er, har Hartvig Clausen for
Guds skyld og hendes fosters skyld og for ærlige godtfolks bøns skyld benådet hende på livet, dog
hun skal undvige dette len og syssel og aldrig lade sig deri findes, efter to solemærker er forganget,
under hendes hals og livs fortabelse.

(161)

** samme. efterdi Karen Ibsdatter har forbrudt sit liv, men Hartvig Clausen har benådet hende på
hendes liv, gjorde hun sin forpligt, at hun nu straks efter to solemærker er forganget skal undvige
dette len og syssel og aldrig efter denne dag lade sig deri findes.

** Tomas Lang i Vorup. Sidsel Christensdatter og Karen Ibsdatter bekendte, at de førnævnte 2
skæpper humle gav de Kirsten Lasdatter, og hun sagde for dem, at hun solgte Dorte Langs i Vorup
dem for 6 skilling.



** Tomas Pedersen i Romalt. førnævnte Sidsel og Karen, førend de for deres misgerninger til døde
blev dømt, benægtede hårdeligt, at Søren Pedersen, førnævnte Karens husbond og deslige hendes
bror Søren Ibsen var aldrig i råd eller dåd med dem med samme uhjemlede koster at hylldylle eller
forhandle, og heller de vidste dem sådan fællig og handel at have haft med førnævnte tyv Peder
Jensen med samme koster i nogen måder. Anne Søren Ibsens hustru genparten.

(162)

** Hans Byrial på Mette Ibsens vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Rasmussen i Lem Jens Skrædder i Gerning. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig
hørt har, at han har gjort nødværge imod Anders Rasmussen i Lem, og Anders Rasmussen har
uførmet Jens Pedersen skrædder og gjort ham stor skade, da svor sandemændene derfor Anders
Rasmussen et fuldt vold over, og Jens Skrædder kvit for vold.

** Jens Knudsen i Lem. sammeledes svor de Anders Rasmussen et fuldt vold over, for han har såret
og slået Jens Knudsen uden al skellig årsag.

(163)

** Knud Pedersen i Råsted. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Peder Pedersen eller
Knud Pedersen i Råsted har gjort Mads Pedersen i Gerning sår eller skade, da svor sandemændene
dem kvit for vold.

** Mads Christensen i over Hornbæk. Hans Byrial vidnede, at engang i vinter begærede Poul
Nielsen, at han ville drage til Niels Jørgensen i over Hornbæk og besøge hans hustru, hun var noget
krank, om han kunne kende, hvad hende skadede, og da så han, at hun var besmittet af de onde får
på hendes bryst og i hendes pande. Hans Bartskær her i byen vidnede sammeledes. varsel til Kirsten
Pedersdatter i Hornbæk og hendes mand Niels Jørgensen.

(164)

** Mikkel Poulsen lod fordele for faldsmål Baltser Villadsen for skøde og forvaring på den gård,
han iboer, efter hans brevs lydelse og dom.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Jens Keldsen lod fordele for faldsmål sin farbror Keld Jensen for 10 perleknapper med mere.

(165)

8/5 1598.

** Jacob Fisker lod fordele for faldsmål.

** Ingeborg Nielsdatter lod fordele for faldsmål.

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for faldsmål.



** samme lod fordele for hovedgæld.

(166)

** Hartvig Clausen havde tiltale til Peder Nielsen Purck i Hald Laurids Pedersen sst og Mogens
Villadsen i Asferg for nogen korngæld, de skulle med restere efter hans fremlagde regnskabsbog for
1578, hvortil de berettede, at de intet har lovet ham af samme gæld, og mente, de burde tiltales ved
deres værneting, hvilket blev dem tilfundet.

(167)

** Hartvig Clausen lod fordele for hovedgæld.

(168)

** Bartemeus Jensen. Anne Mogensdatter i Binderup vidnede, at da hun tjente Bartemeus Jensen,
fulgtes hun med hans søn Peder Bertelsen ad marken og satte en brun fol i fjeder med et sort øg, og
andendagen derefter gik Peder Fussing ad marken at skulle se til samme hest og øg, da tog han den
fol af fjederen fra øget og satte den i en træhelde, og straks blev folen bortstjålet, og da truede
Bartemeus Jensen ham, at han skulle derfor stande ham til rette, men dog undte Bartemeus Peder
Fussing hus og seng i sit hus et halvt år efter.

(169)

** Christen Christensen beskyldte Christoffer Andersen, for at han har nedbrudt hans planke og
indbåret foder og andet i hans hus to vintre, hvortil han svarede, i lyver, jeg har ikke brudt eders
plankeværk ned.

** Christoffer Andersen ved sin højeste ed benægtede, at han aldrig lovede Christen Christensen
pending eller husleje for det foder, han har liggende i hans hus.

(170)

** Anders Frandsen stadstjener på sin bror Oluf Frandsens vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare lod fordele for faldsmål.

(171)

15/5 1598.

** Søren Jensen ridefoged på Eske Brocks vegne. Maren Madsdatter bekendte, at noget før jul
havde Niels Mogensen i Nielstrup bud til hende, at hun skulle komme til ham, hun skulle gå hans
ærinde til Hvalløse, og da lå han hos hende, siden engang i jul lå han og hos hende og en gang over
jul lå han og hos hende, så han har tre eller fire gange haft fællig med hende. dernæst fremkom
Anne Sørensdatter og Maren Tomasdatter jordemødre her i byen og vidnede, at på lørdag sidst
forleden blev de fordret til Maren Madsdatter at bese hendes bryst, om de kunne kende hende at



have født barn nyligt, og da fandtes der mælk i hendes bryst, men hvor gammelt samme barn kunne
have været, da det blev født, kunne de intet kende eller derpå sige i nogen måder.

(172)

** Jørgen Mortensen. Niels Christensen i Frøslev i Stevns herred i Sjælland for sig og sin søster
Anne Sørensdatter i Bårsemagle, eftersom han den tid hendes værge var, gav Jørgen Mortensen og
Ove Sørensen afkald for så meget arv, som de af deres anpart havde oppebåret efter salig Dorte
Mikkelsdatters afgang, som var mælkedeje på Rosenholm.

** Hans Byrial lod vurdere 2 bøssepiber, som han sagde sig at have i pant af Iver Ballund og opbød
dem til løsning.

(173)

** Christen Christensen. Christen Madsen Fovlum vidnede, at for 2 år forleden tærskede han for
Christoffer Andersen grydestøber i Christen Christensens gård, og da gik de ind og ud af smøgen,
og andre vidnede, at samme tid nedbrød Christoffer Andersen plankeværket til gaden og opsatte det
igen. Margrete Nielsdatter, Christen Christensens hustru vidnede, at Christoffer Andersen begærede
deres hus at lægge sit korn i, hvad de ville have derfor, ville han betale dem.

(174)

** Morten Kær. Jens Mikkelsen, som er salig Mikkel Keldsens søn, fordum borger her sst, på sine
egne og på sin søster Anne Mikkelsdatters vegne, som han er værge for, skødede til Morten Kær 63
dalers indvord, som han er indvordet i deres salig fars have norden uden Randers.

(175)

** Anders Maltesen til Mellerup. synsmænd kundgjorde, at de har vurderet den gård på
Brødregade, som Maren Bundkvinde og Kirsten Remsniders nu iboer, og da kunne de ikke kende
samme gård at kan være mere værd uden 200 daler, fordi den findes nu meget brøstfældig og
forfaldet.

** Anders Kare lod fordele for faldsmål i Galten herred  i Hovlbjerg Sønderhald og Nørhald
herreder Middelsom Lyng og Sabro herreder.

(180)

22/5 1598.

** Poul Nielsen. byfogden tilfandt Poul Nielsen at tiltale Mads Møller for hvis skade, han har gjort
ham.

** samme. efterskrevne vidnede, at da de gav Mads Møller varsel for hvis tiltale, Poul Nielsen
kunne have til ham for en bjælke, som er forrykket af hans hus, da bekendte han, at han havde
brændt samme bjælke.



** Anders Frandsen lod fordele for faldsmål.

(181)

** Bendt Hansen. Oluf Olufsen bepligtede sig at skal betale ham inden i dag 3 uger alt, hvis han er
ham skyldig.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld.

** Bartemeus Jensen. efterskrevne hjemlede, at det gamle staldhus, Niels Jacobsen har ladet
nedtage sønden for mester Tøgers stald og Bartemeuses ejendom og sat ud til gaden på salig Søren
Hofmands ejendom på Vestergrave, der har Niels Jacobsen opsat et plankeværk mellem sin
ejendom og Bartemeus Jensens ejendom 3 kvarter længere imod Bartemeus Jensens ejendom, end
som den gamle stald har ligget tilforn.

(182)

** samme. Bartemeus Jensen benægtede, at der var intet hus på den jord den tid, han solgte og
skødede Jep Hofmand det.

** Niels Jacobsen beviste med Bartemeus Jensens skødebrev, han har givet salig Jep Hofmand på
det jord sønden til Bartemeuses gård, som Bartemeus Jensen købte af Christen Fog, at han skulle
have 3 kvarter jord tagdrop norden for den ny stald, salig Jep Hofmand har ladet bygge på samme
jord.

** Peder Skov på Laurids Skrivers vegne. Henrik Jørgensen i Borup bepligtede sig at skal tale
Laurids Skrivers minde for hvis, han bliver ham skyldig inden i dag 3 uger.

** mester Peder Jespersen i Bjerregrav lod fordele for faldsmål

(183)

** Jens Nochersen. Christen Andersen i Linde bepligtede sig at skal betale ham 9 daler inden i dag
3 uger.

** Niels Jacobsen. Niels Kolding tømmermand vidnede, at det lidet stykke jord, som Niels
Jacobsen nu lod blive ubygget op til hans husende, som nu nylig er rejst ud til gaden på det jord,
som kaldes Staldgården på Vestergrave, det har salig Jep Hofmand og Søren Hofmand i deres
livstid og Niels Jacobsen siden brugt i sin port og indkørsel til samme ejendom, og aldrig han har
hørt nogen anke på samme portrum, førend Bartemeus Jensen lader sig mærke dermed, og det
plankeværk, som Niels Jacobsen nu selv har ladet sætte imellem deres ejendomme, det stod
altsammen på Niels Jacobsens eget tagdrop.

(185)

** samme. Niels Jacobsen lod læse et pergaments skøde, dateret 1564 den mandag næst efter
sanctorum Knud og Keld, hvormed Bartemeus Jensen skødede til Jep Hofmand borgmester her sst



den jord, han har liggende på Østergrave, næst op til Jep Hofmands staldgårds ejendom, som er
halvparten af den jord, han købte af Christen Fog og Niels Knudsen.

(187)

** Kirsten Jensdatter lod fordele for faldsmål.

(188)

29/5 1598.

** Birgitte Mikkelsdatter. efterskrevne gav hende et godt ærligt vidnesbyrd for så længe, hun har
boet her sst, og de ikke har hørt set eller fornemmet til hende nogen utilbørlighed andet end hvis,
som ære og lempe vel anstår, indtil denne nærværende dag og tid i nogen måder.

(189)

** Poul Nielsen. synsmænd hjemlede, at de har synet en gangsti fra Poul Nielsens have og gennem
flere andre haver, men hvem samme gangsti har gjort, vidste de ikke.

** Anker Poulsen. synsmænd hjemlede, at de har synet mellem hans have og Peder Christensen
Skrivers have.

(190)

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** Anker Poulsen. seks synsmænd hjemlede, at dersom Anker Poulsens gærde står ret, hvilket de
ikke andet kan kende, da har Peder Skriver ladet sit gærde indsætte på Anker Poulsens jord.

** Niels Byskriver lod vurdere en kobbergryde, som han har i pant af Margrete Jørgensdatter i
Bjerregrav.

(191)

** samme lod vurdere en damask lue med hermelinsbræmme.

** Jørgen Pedersen. Niels Jacobsen løsgav ham af det delemål, han er i kommet her til bytinget for
gæld, han er ham skyldig.

** Knud Andersen Remsnider udlagde til gamle smedelav for sin læredreng Anders Jensen to
markstykker for 1 tønde øl til deres lav.

** Peder Lassen borgmester. synsmænd hjemlede, at imellem Peder Lassens have og Christoffer
Andersens have det mellemlukkelse, som Christoffer tilkommer at holde færdig, der er sat nogen
løse staver, så det er ikke noget fast lukkelse.

(192)



** Las Poulsen lod fordele for faldsmål i Sønderhald og Hovlbjerg herreder, Sabro og Støvring
herreder.

(194)

** Niels Jacobsen. Jørgen Pedersen bekendte sig skyldig at være Niels Jacobsen borger her sst 23
daler, hvorfor han pantsætter ham sin abildhave her norden uden for Randers.

(195)

12/6 1598.

** Niels Rasmussen på Avnsbjerg. Jens Hammer bepligtede sig at skal betale ham alt hvis, han
bliver ham skyldig.

(196)

19/6 1598.

** Søren Jensen på Eske Brocks vegne. efterskrevne vidnede, at da Tomas Møller i Dronningborg
mølle lå syg, solgte hans hustru Christen Skinder i Mellerup to skæpper malt, som møllersvenden
opmålte.

(197)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Dorte Jensdatter, som tjener på Torup ladegård. efterskrevne vurderede en engelsk kåbe, som
hun har i pant af Mette Ørns.

** varsel for Henrik Jørgensen i Borup til Laurids Jubileer.

** Las Snur og hans søn Hans Lassen. efterskrevne hjemlede, at det ydergærdsel til Jacob Bays
have ud til den lange gyde, er aldeles øde og borte indtil den bare jord.

(198)

** Tomas Møller lod fordele for hovedgæld.

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** Peder Christensen Skriver. Niels Ibsen på sin far Morten Kærs vegne skødede Peder Skriver sin
have vesten udenfor Randers.

** Mads Fårup vognmand lod fordele for faldsmål.

(199)



** Tomas Møller. efterskrevne vidnede, at møllegraven for Dronningborgs mølle under skt Laurids
bakke mere end et ganske år har været fyldt med sand sten og jord, og Eske Brock har ladet gøre
derpå stor bekostning med pæle at nedbanke og sten og jord at opføre af graven, og næppelig der
har været så meget vand, at han har kunne male med mere end een kværn, så borgere og bønder tit
og ofte har udtaget deres korn af møllen og ført til andre møller på landsbyerne.

(200)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål

(201)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

(202)

26/6 1598.

** Søren Jensen ridefoged til Dronningborg. Anders Mikkelsen remsnider oldermand i gamle
smedelav med efterskrevne og menige gildebrødres samtykke solgte fra dem og til Søren Jensen
deres smedelavshus her sst

(203)

** Niels Hjermind. Søren Jensen med hånd og mund solgte til ham samme førnævnte smedelavshus
med al sin tilliggelse.

(204)

** Søren Jensen. Niels Hjermind skødede til ham et sit hus jord og ejendom på Vestergrave, som
han tilforn har købt af Jens Vendelbo, borger her sst, og takkede for redelig betaling.

(205)

** Mogens Skov i dag 3.ting har udvist Mette Niels Ibsens fra den gård og ejendom, hun iboer.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Kirsten Nielsdatter, som er Christen Vognmands hustru, lod vurdere en halvslidt stakket kjortel,
som hun har i pant af Christen Ibsen vognmand og opbød samme kjortel til løsning.

(206)

** Henrik Jørgensen i Borupgård på sin far og egne vegne har udvist Laurids Jubileer fra den gård,
han påboer.

** Bay Pedersen på sine egne og Søren Jensens vegne lod fordele for faldsmål.



** Jens Christensen Skriver. Jørgen Pedersen med sin hustrus råd og samtykke solgte Jens Skriver
tre boder i Transtræde, som han med sin hustru efter Jep Lydiksen arvet har.

(207)

3/7 1598.

** Gurris Swertfeger lod fordele for faldsmål.

** Maren Pallesdatter lod vurdere et rødt skørt med rødt overliv, som hun har i pant af Frands
Selkærs hustru her sst.

** Else Madsdatter opsagde den gård, hun har stedet af Villum Hansen foged på Gesinggård.

(208)

** Eske Brock. Las Hvid vidnede, at 14 dage efter påske sidst forleden lod Christoffer Parsberg til
Sødal indlægge i hans mors hus 80 sider flæsk, som Eske Brock lånte ham 3 vogne til herfra og til
Langskov, og efterskrevne fik hver deres læs, som de straks bortførte.

** Christen Skinder i Mellerup lod syne sig at være slået blå, og huden to steder afskuret, som han
beskyldte Jep Griis i Lem for.

(209)

** Oluf Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Frandsen stadstjener på Anne Gravers vegne lod fordele for hovedgæld Anders
Lauridsen i Halling for 1 ørte byg, som han har lovet for, som blev udtaget til hans hustrus søster
Mette Olufsdatters bryllup i Villendrup.

** Bay Pedersen har udvist Jørgen Pedersen fra den gård, han iboer.

** Peder Skov lod voldsværge Christen Lassen i Støvring.

(210)

** Christen Christensen i dag sit 3.ting har udæsket Anders Andersen, hans fordelte mand, af
Morten Kær, som ham huser.

** Mads Bang lod voldsværge Niels Svendsen i over Fussing for gæld.

** Hartvig Clausen har udvist efterskrevne af de ejendomme, de påboer.

** Christen Sørensen lod fordele for faldsmål.

(211)



10/7 1598.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Peder Bager på Christen Bagers vegne lod fordele for faldsmål.

** Peder Amor lod fordele for hovedgæld.

** Christen Ålmand lod fordele for hovedgæld

(212)

** Christen Guldsmed lod vurdere efterskrevne varer, han havde i pant.

** Tomas Clemendsen opsagde den gård, han iboer og derfor ladet give Anders Kare varsel.

(213)

** Mads Nielsen. efterskrevne hjemlede, at de har synet, at der er 2 steder på det mellemgærde
imellem Jørgen Pedersens og Mads Nielsens haver, som gærdet er nedtrådt til jorden.

** Bay Pedersen lod voldsværge Peder Jensen i Enslev for 3 mark i lov for hans datter Kirsten
Pedersdatter.

** Anders Andersen lod fordele for faldsmål.

(214)

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

** Maren Poulsdatter lod vurdere efterskrevne, som hun havde i pant af Anne Snedkers.

(215)

17/7 1598.

** Niels Christensen Hjulmand. Else Christensdatter, som er Jens Madsens hustru, borgerske i
København gav hendes bror Niels Christensen afkald for al den arv, som hende efter hendes salig
mor og brors dødelige afgang er tilfaldet og det værgemål, han har haft for hende til denne dag.

** Søren Kare lod fordele for faldsmål.

(216)

** Poul Nielsen. synsmænd hjemlede syn på Albrets gård i Dytmærsken for den efterskrevne store
brøstfældighed.



(217)

** Randers by. synsmænd hjemlede, at de synede her inden tinget 3/7, at Christen Skinder i
Mellerup var slået blå under begge sine øjne, og to steder var huden afskuret, og beskyldte han Jep
Griis i Lem derfor.

** Christoffer Olufsen på Jacob Seefelds vegne forbød menige mænd i Randers by at lade andet
kvæg indkomme i hans eng, inden Christoffer Olufsens korn er afhøstet.

** Christen Clemendsen lod fordele for hovedgæld.

(218)

** Peder Skov guldsmed. Else Skovsdatter, borgerdatter her sst, gav sin bror Peder Skov afkald og
kvittans for hvis arv og gods, han på hendes vegne efter hendes salig far Jacob Skovs død har
annammet og oppebåret, og skødede til ham den lod og part, hende er arveligt tilfaldet i hendes
salig fars abildhave.

** Niels Pedersen skomager på Randers bys vegne. Niels Gerning indsatte sig for borgmester og
råd, at han skal være i deres vilje og minde for det vold, han har brudt på Tysk Mettes vinduer, han
har sønderslået.

** Peder Lassen borgmester i dag sit 4.ting udviste efterskrevne.

(219)

** Laurids Skriver rådmand lod fordele for faldsmål.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål.

(220)

** Peder Skov. efterskrevne vidnede, at de i 21/6 sidst forleden i gamle smedelavshus hørte og så,
at Peder Skov og Jens Hammer væddede om en tønde 3 skillings øl angående en enkende daler, som
Peder Skov skæmskvis sagde, han havde fået som gave over det køb på lavshuset, da sagde Jens
Hammer, at Peder Skov ikke da havde samme daler hos sig, og han sagde jo, så slog de begge
hænder sammen og væddede om samme tønde øl, og Jens Madsen lovede for Peder Skov og
Christen Lygtemager for Jens Hammer, så tog Peder Skov i sin lomme og viste dem straks samme
enkende daler.

(221)

24/7 1598.

** Morten Christensen i Tårup. Niels Bager bepligtede sig at skal betale ham 11 mark ad skt
Mourids dag førstkommende.



** Jens Griis i Lem. efterskrevne vidnede, at på fredag sidst forleden var 3 uger, kom Jens Skinder i
Mellerup ind i Oluf Ferslevs hus, fuld og gal, og de så ikke, at Jep Griis slog ham blå og blodig,
men Jep Griis gav Oluf Ferslev og hans gæster onde ord, og kaldte Jep Griis både skælm og tyv, og
Jep Griis var ikke blå eller blodig.

(222)

** Anders Kare. Oluf Olufsen bekendte, at det sidste, han gjorde regnskab med salig Maren
Pedersdatter, da blev han hende skyldig 4 daler.

** samme. Anders Kare tilsagde Oluf Olufsen, at han havde 6 par spænder i pant af ham for 4 daler,
og han er indkommet i hans hus og sat pendinge på hans skive til at løse samme spænder med, dertil
svarede Oluf Olufsen, at det er lutter løgn, han eller hans hustru satte ham aldrig nogen spænder i
pant for samme 4 mark, men han lånte Maren Pedersdatter samme spænder, som hun ville gå til
Jens Guldsmed med og lade gøre nogen andre spænder efter til hendes datter.

(223)

** samme. efterskrevne vidnede, at 28/11 sidst forleden kom Oluf Olufsen i Anders Kares stue og
begærede at få nogle spænder, som var hans hustrus, og da gik Anders Kare til sit skab og tog 4 par
ud og lagde på skiven, men han vidste ikke, hvor de andre to par var, da spurgte Oluf Olufsen, om
han måtte tage dem til Mette Jensdatter og forhøre, om det var de samme spænder, så skulle han
straks komme igen med dem, da svarede han, ja gerne.

(224)

** Jep Griis i Lem. efter de vidnesbyrds lydelse, sandemændene for sig hørt har om den klage,
Christen Skinder i Mellerup har gjort over Jep Griis, kunne de ikke kende Jep Griis at have gjort
vold på Christen Skinder, efterdi han ingen skade har bevist, og derfor svor de Jep Griis kvit for
vold.

** Rasmus Bager lod fordele for faldsmål.

** Jens Madsen skomager lod vurdere en dundyne, som han har i pant af Kirsten Fosses, og opbød
den til løsning.

(225)

** Hans Byrial. efterskrevne vidnede, at de var i Keld Jensens hus, borger her sst, at gøre Jens
Keldsen udlæg for nogen gæld efter hans delebrevs lydelse, og da spurgte Hans Byrial Keld Jensen,
hvor de ti perleknapper var, da svarede han, at hr Christen Nielsen i Spentrup havde dem, og han
havde lovet at betale dem, og da tilbød Hans Byrial og Jens Keldsen ham, at dersom han ville
udlægge noget gods for en part af samme gæld, da ville han give ham respit at betale det andet.

(226)

** Niels Olufsen guldsmed. Oluf Olufsen solgte til ham sin kålhave uden Østerport, og takkede for
god betaling.



** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** hr Anders Pedersen, præst i Gerlev. Christen Christensen bekendte sig skyldig at være ham 150
gode daler, som han ham lånt har, og derfor pantsatte ham sin gård her i Randers, som salig Niels
Bager fordum iboede og fradøde.

(227)

** Christoffer Grydestøber. efterskrevne vidnede, at de har lignet og lagt mellem Christoffer
grydestøber Morten Kær Hans Byrial, hvis deres anpart kan beløbe sig i den gård, Christoffer
Grydestøber iboer, som er Christoffers part både for arv gæld og en ny stald 181 daler, Morten
Kærs part for gæld på Anders Andersens vegne og hans arvepart, som han har købt 80 daler, Hans
Byrials part både gæld og en søsterlod i ejendommen alt sammen 38 daler, end Christen Pedersen
på Christen Andersens vegne 6 daler, og skal Hans Byrial og Christen Pedersen beholde den store
have og lægge fra sig til Morten Kær 6 daler.

(228)

31/7 1598.

** dom over den misdæder Anders Pedersen Præst. Christen Lydiksen på KM vegne havde i rette
ført en misdæder, som kaldes Anders Pedersen Præst, som har været i rygte at have været staldbror
med Jens Langkniv, og fremlagde hans bekendelse, som han selv godvilligt i rådhuset for mange
ærlige godtfolk bekendt har, først at han ihjelslog en pottemagersvend straks udenfor Lübeck, og i
to år har han gået omkring i en student klædning og sagt sig forbistret at have været, i Bregninge i
Sjælland har stjålet et lagen, og sammen med en kvinde slog han en kræmmer i Lystrup ved Århus
18 åbne sår, og tog fra ham hans kram og 18 par knive og 11 daler. på Gesingholm til begravelse da
stjal Christen Snurom 5 tintallerkener, og skar alt læderet af en herremandsvogn, desuden gjorde de
dem en salve af sæbe og ulæsket kalk og ----, som de smurte på sig, da æder det sig ind i kødet, som
det var kræft, dog det æder sig ikke dybt ind i kødet, og siden går de omkring og trygler Guds
almisse, og når de vil have det helet igen, kan de læge det med rent vand, og efter hans
misgerninger var Christen Lydiksen dom begærende, hvorefter Hans Byrial i fogdens sted Peder
Lassen Jens Kare borgmester, Las Snur Anders Bay Mogens Skov Poul Nielsen og Poul Andersen
rådmand har tilfundet Anders Pedersen at straffes på sin hals og liv efter loven.

(230)

** Niels Viborg i Mariager på sin bror Mikkel Skriver borgmesters vegne sst. Anders Matiasen til
Albæk skødede til ham hans gård i Randers, og takkede ham godt for god endelig betaling.

(231)

** Christoffer Grydestøber lod fordele for faldsmål.

** Jens Mortensen lod fordele for faldsmål.

** Steen Hofmand lod fordele for faldsmål.



** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(232)

7/8 1598.

** Mads Groersen i Vinterslev lovede og tilsagde sig at skal komme her i dag 14 dage og give sin
lov fuld og al, som det sig bør for den funk, Jens Skrædder i Enslev har tagsat her i Randers, og han
er gået i hjemmels sted for.

** Laurids Skriver rådmand havde i rette stævnet Mads Vendelbo, fordum borger her sst for endelig
dom, Laurids Skriver ville tage på hans fars gård efter Mads Villumsens egen forpligt, og fremlagde
to domme af bytinget, hvilke begge domme så besluttes, at Mads Villumsens gård bør at efterfølge
Laurids Skriver efter Mads Villumsens egen forpligt, og da har byfogden så endelig i dag afsagt, at
Mads Villumsens gård bør at efterfølge Laurids Skriver.

(234)

** Maren Nielsdatter stokkenævn. efterskrevne samt menige mænd, som til bytinget var, gav Maren
Nielsdatter, som er Niels Prammands datter, både hendes forældre og hende et godt ærligt
vidnesbyrd for levned og omgængelse i alle måder, og takkede hende godt for så længe, hun har
boet og været her i byen.

(235)

** Anders Kare. efterskrevne vidnede, at i den fjerde uge før jul, kom Oluf Olufsen i Anders Kares
hus, og havde en rød ryslæderspung i sin hånd og opløste pungen og sagde, han ville løse 6 par
spænder, salig Maren Pedersdatter havde i pant af ham, så antvortede han ham 4 par af samme
spænder, og Oluf Olufsen ville gå til Mette Jensdatter og lade hende se, om det var de samme
spænder eller ej, så ville han straks komme igen enten med spænderne eller pending derfor.

(236)

** samme. Maren Rasmusdatter, som tjener Anders Kare, vidnede, at den dag, salig Dorte
Poulsdatter lå lig på jorden, da lånte hun af Oluf Olufsen 8 øltønder, og siden efter bar hun ham
dem hjem igen og satte udenfor hans dør, og bad ham se tønderne, før hun gik fra dem.

** Oluf Olufsen. Anders Kare benægtede sig stædigt ikke at vide sig at være Oluf Olufsen så meget
som en eneste skilling skyldig, ikke heller hans salig hustru efter det regnskab, som blev dem
imellem forhandlet i fjor, da han var i Norge.

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen i dag sit 2.ting æskede salig Maren Pedersdatters bog frem om deres regnskab, som
hun selv med egen hånd har skrevet, og benægtede sig ikke at have pantsat Maren Pedersdatter
nogen spænder eller andet, men havde lånt hende 6 par spænder, hvoraf han de 4 har bekommet.



(238)

14/8 1598.

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

** Mads Frandsen lod fordele for hovedgæld.

** Morten Snedker lod fordele for faldsmål.

** Peder Hansen i Trustrup. synsmænd synede Peder Hansen havde skader ovenpå sit hoved i
panden og over næsen, og er med en daggert indslået for ved hans øre og fremad nedad igennem
ganen i munden, som han beskyldte Troels Mogensen i Gunderup og Jacob Fisker her sst for.

(239)

** Anders Kare. Anne Pedersdatter, Hans Bays hustru, bekendte, at hendes salig søster Maren
Pedersdatter tit og ofte i hendes velmagt bekendte for hende, at hun havde 6 par spænder i pant af
Oluf Olufsen, og Margrete Nielsdatter bekendte, at Maren Pedersdatter havde sagt, at hun ingen
rolighed kunne få, før hun løste de forgyldte spænder fra Jens Kare, som havde dem i pant.

(240)

** Jens Jonsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare. Oluf Olufsen for tingsdom lovede, at han skal holde ham det løfte skadesløs, som
hans salig hustru Maren Pedersdatter har lovet for ham til Laurids Skriver rådmand.

** Jens Gedsted lod fordele for hovedgæld.

** Karen Christensdatter lod fordele for faldsmål

(241)

** Bertel Holck lod fordele for faldsmål.

** Jens Nielsen skomager på Tomas Nielsens vegne, locat i Viborg skole, forbød nogen mand at
pante eller købe med Jens Bjerregrav, ej heller Jens Bjerregrav at forpante eller sælge nogen del af
Tomas Nielsen eller hans søskendes parter, som han er værge for, i deres salig forældres have.

(242)

** Anders Bjerring lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Pedersen lod fordele for faldsmål.

(243)



21/8 1598.

** Mads Groersen i Vinterslev. Mogens Groersen i Askildrup og Poul Nielsen i Galten, som er hans
lovhøringe, kundgjorde, at de i dag har hørt og set Mads Groersen selvtolvte med dannemænd og
dannesvende gav sin lov at være fuld og al, og bad de sig så sandt Gud til hjælper, at den funk, Jens
Nielsen i Enslev har tagsat her i Randers i hans havende værge, og Mads Groersen er gået i
hjemmels sted for, den samme funk har han købt af en vejfarende karl, som han ikke kendte, for
penge, og er derfor hverken tyv eller tyvs vidne.

(244)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. efterskrevne i dag gjorde fru Kirstine Pedersdatter skudsmål hende på sin
sygeseng så hårdt syg at være, hun ikke kunne møde her til tinget at svare Peder Munkdrup, som har
ladet hende stævne.

(245)

** Anders Kare. Maren Pedersdatter, Hans Bays hustru, og Margrete Nielsdatter, Niels Hjerminds
hustru, kundgjorde, at deres ord inden bytinget i dag 8 dage sidst forleden, er de fuldt og fast
gestendig.

** Jacob ---- lod fordele for faldsmål.

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.

** Niels Hjulmand lod fordele for faldsmål.

(246)

** Niels Jacobsen. Las Andersen borgersøn her sst på Jens Bertelsens vegne i København skødede
Niels Jacobsen den lod og part, som hans hustru Margrete Rasmusdatter er arveligt tilfaldet i en
staldgård norden uden Randers efter hendes søster Sidsel Rasmusdatter.

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen og Niels Jensen lod fordele for hovedgæld.

(247)

28/8 1598.

** Peder Munkdrup. efterskrevne vidnede, at de 18/7 sidst forleden var med ham hos fru Kirsten
Pedersdatter til Himmestrup i Morten Kærs bo, som P Olufsen tømmermand iboer, og der hørte og
så, at Peder Munkdrup talte med fru Kirsten, at han mente, hun havde gjort ham uret, at hun havde
ladet ham kalde til landsting for nogen udlæg, han ikke skulle ville gøre hendes bud Anders Nielsen
af Jellis Johansens bo efter hendes delebrevs lydelse, endog Anders Nielsen selv bevilgede samme



tid samme udlæg at opstå, af den årsag, Maren Jellises berettede sig 100 daler at have betalt på
samme håndskrift til Jens Skriver rådmand her sst, og Maren Pedersdatter gav ham straks sin
forpligt, at hun skulle drage til Himmestrup til fru Kirsten og forskaffe bevis, at samme 100 daler er
betalt, inden søndagen næst efter, og da begærede Peder Munkdrup af fru Kirsten Pedersdatter, at
hun ville overgive samme stævning, og hvis ikke, ville han 17/7 gøre hende udlæg for alt, hvis Jellis
Johansen var hende med rette skyldig, da svarede hun, at hun ikke ville lade samme stævning falde.

(248)

** samme. Maren Pedersdatter, Jellis Johansens, vidnede at 18/7 er Anders Nielsen, tjenende på
Støvringgård, og Peder Munkdrup indkommet i hendes hus for at gøre fru Kirstine Pedersdatter
udlæg for 400 daler, og da svarede hun, at hun var hende ikke mere skyldig end 120 daler, idet han
havde betalt hende 100 daler i Jens Skrivers stue, hvilket hun straks lod bevise, og da svarede
Anders Nielsen, at dersom hun ville drage til Himmestrup og skaffe bevis, at samme 100 daler var
betalt, da ville han gerne lade samme udlæg opstå en tid.

(250)

** samme. efterskrevne vidnede, at de 7/8 var i Jellis Johansens hus, og da hørte de, at fru Kirsten
Pedersdatter begærede af Peder Munkdrup, at han ville lade hende alt Jellis Johansens gods og
boskab registrere, da svarede han, at han ikke vidste sig det at kunne gøre lovligt, og Hans Byrial
tilbød fru Kirsten Pedersdatter, at dersom der ikke fandtes i Jellis Johansens bo så meget gods, st
hun kunne få fuldt udlæg for hendes hovedstol, da ville han udlægge hende det af hans eget bo, og
Jellis Johansens hustru tilbød hende at udlægge hende gode købmandsvarer og af hendes bedste
boskab kobber og tin, da svarede hun, at hun ville det ikke annamme, uden hun måtte få for dobbelt
pending af hendes delebrevs lydelse, og begærede, at de måtte gå i Jellis Johansens staldgård at bese
hvad gods der var, hvilket de gerne gjorde, og da de kom tilbage igen, tog hun selv tal på alle
Jellises bryggerkar og husgeråd, og så gik hun i stegerset og beså, hvad der var, og så lod hun læse
en stævning over Peder Munkdrup og stævnede ham til næste landsting, hvilket han mente, hun
gjorde ham stor uret mod hans tilbud.

(253)

** Jens Jonsen. efterskrevne vidnede, at de 13/8 på hans vegne var hos fru Sofie Rostrup og tilbød
hende 18 daler for en jomfrukrænkelse, da svarede hun dem, at hun ikke var til sinds at annamme
samme pendinge, eftersom han ikke har tilbudt at betale til den bestemte dag, som hans brev
medfører.

** Las Nielsen, som tjener Oluf Frandsen, lod fordele for faldsmål.

** Søren Knap lod fordele for faldsmål.

(254)

** Peder Munkdrup byfoged. Niels Pedersen i Støvring og Tomas Pedersen, tjenende ung Mogens
Kås til Støvringgård, lod læse fru Kirsten Pedersdatters fuldmagt, og da han skulle gøre hendes
skudsmål sagde han, at han ikke vidste hvad hendes forfald var, andet end hun var i Viborg.



** Mikkel Poulsen lod fordele for faldsmål.

** Birgitte Mikkelsdatter. efterskrevne kundgjorde, at de var udsendt af Niels Hansen i Østergård at
skulle gøre hans skudsmål, og ingen skriftlig fuldmagt eller bevis de derpå havde.

(255)

** samme. Jens Christensen vognmand vidnede, at pinsemarked i Ålborg 1595 førte han Birgitte
Mikkelsdatter med sit barn til Erik Bødkers i Ålborg, og da kom Niels Hansen i Østergård ved
Ejstrup ind til dem, og da talte Erik og hans hustru til ham og bad ham, at han ikke ville lade den
fattige kvinde vente så meget efter ham, hun havde et dejligt barn med ham, da tog han et glas vin,
og da han bød glasset til sin mund, sagde han og ønskede så, han skulle drikke djævlen og helskefyr
i sig den dag, han lod sig ægte og vi til nogen anden end Birgitte Mikkelsdatter.

(256)

** Søren Jensen i Ølst havde ladet i rette føre en tyv Christen Pedersen, bagbundet med stjålne
koster 19 mark 2 skilling, han har stjålet fra ham, og fremlagde Christen Pedersens skriftlige
bekendelse, han har gjort i rådhuset godvilligt, og at han har i Ring i Middelsom herred til en mand
Mads Sørensen en vogn og en hest, og i taget på samme mands lade 32 daler, som han fik til arv i
København efter sin søster Maren Pedersdatter, som var Las Kusks hustru, dersom han måtte
forskånes på livet, ville han give Eske Brock samme pendinge, og ingen kan finde samme pendinge,
uden han selv kommer der efter dem, og for samme hans misgerninger har Peder Munkdrup
byfoged Peder Lassen Jens Kare borgmester Las Snur Anders Bay og Poul Andersen rådmand
tilfundet Christen Pedersen til galge og gren og bonden til sin koste.

(257)

** Baltser Villadsen bekendte sig over et venligt og redeligt arveskifte at have været med sine børn
Villads Baltsersen Jens Baltsersen Jacob Baltsersen og Anne Baltsersdatter om al efterskrevne gods
at skifte og dele efter hans salig hustru Kirsten Jensdatter, førnævnte børns mor.

(258)

** Eske Brock. Jens Nielsen i Enslev indsatte sig for sit herskab Eske Brock at skal være i hans
egen gunst og minde for den funk, han har tagsat her sst, og ikke haft KM foged med sig til den
gerning at gøre.

** Anders Kare adspurgte Oluf Olufsen, om han mindes 2 læs halm, han fik af ham i fjor, dertil
svarede han, at han ikke mindes rettere, de blev betalt hans salig hustru, da han gjorde regnskab
med hende.

(259)

4/9 1598.



** Poul Nielsen i dag æskede Baltser Kares svar, og lyste ham mord og manddød til for Hans
Tomasen, han har myrdet og ihjel slået med sin egen daggert, og tilbød ham i dag lejde og dage
indtil den dag, sandemændene svoret har, og den dag til aften og ikke længere.

** Jens Kare borgmester for tingsdom imod samme lysning kendtes på sin søns Baltser Jensens
vegne drab på Hans Tomasen, og tilbød guld sølv pendinge gode ord og vilje for salig Hans
Tomasens bane, efter deres evne og formue, eftersom skaden er tilkommet og bad om lejde og
fællig dage, indtil sandemændene har svoret om samme drab, og den dag til aften.

(260)

** Peder Lassen borgmester. den sag mellem ham og Lubert Richs von Amsterdam har byfogden
opsat 14 dage.

** Villem Johansen. efterskrevne vidnede, at 21/8 sidst forleden var de for Støvringgårds port og
stævnede Anders Nielsen foged, og da bad han dem, at de skulle lade kopiere samme stævning, da
sagde de nej, så rykkede han stævningen af deres hånd, så den gik i stykker, og hver beholdt sit
stykke, så kastede han det stykke til dem igen, som han rykkede af.

** Peder Jespersen. efterskrevne har indlagt ham i Tomas Godskes have på Flintbjerg for 3 daler
efter hans delebrevs lydelse.

** Jens Nielsen Skomager lod fordele for faldsmål.

(261)

** Anders Pedersen Stisen på sin søsters vegne. samme udlægsmænd har indlagt Maren
Pedersdatter i Tomas Godskes have for 1 daler hovedgæld.

** Niels Mortensen. samme mænd har indlagt Morten Kær i Tomas Godskes have for 1 daler efter
hans delebrevs lydelse.

** Jens Mikkelsen lod vurdere en økse, han har i pant af liden Rasmus Tømmermand i Poul
Nielsens bod.

** Poul Andersen rådmand lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen. Hans Gynther og hans stedsøn Jens Andersen skødede ham deres gård og
ejendom, som de har næst op til Poul Nielsens egen gård.

(262)

** Peder Jensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Jonsen i Bjergby død og magtesløs gjorde sit signet, som er blevet forlist for ham her i
byen for 5 uger siden, og hvis forsegling dermed findes at være forseglet, siden det er ham fra
hænde kommet, vil han intet svare til i nogen måder.



** Laurids Skriver rådmand på Christoffer Mikkelsens vegne til Lundbæk. Anne Vendelbo og
hendes døtre kendte sig skyldig at være ham 160 daler, som han dem til deres nytte og gavn lånt
har, og derfor pantsætter ham hendes gård, som hun nu iboer, og al dens rette tilbehøring, for
samme pendinge med deres tilbørlige rente, som er 7 daler af de hundrede.

(263)

11/9 1698.

** Christen Ibsen i Vivild. Niels Christensen bekendte, at der er en passelig ting, som er ubetalt på
det brev, som Christen Ibsen æsker på Niels Sørensens vegne i Ovenskov, når de kommer til
regnskab.

** Christen Ibsen i Vivild på Niels Sørensens vegne i Ovenskov havde i rette stævnet Anders Bay
og Mogens Skov rådmand her sst for et brev og segl, de har givet Niels Pedersen og hans bror, på
en sum penge for en arv, som dem tilfaldt efter deres salig søster Maren Pedersdatter, som var Niels
---- hustru sst, som nu skal være Niels Sørensen tilfaldet. sagen blev opsat 14 dage.

(264)

** Poul Nielsen. efterskrevne hjemlede, at de 30/8 i Anne Pedersdatters hus synede Hans Tomasens
lig, at han er slået med en daggert igennem hans højre arm, og på hans venstre arm 4 sår og i grebet
på hans venstre hånd et sår, som synes ham samme skade at have fået, da han har båret armen op og
ville hytte sig med, og på hans aksel og i tindingen er han indslået med en daggert, og Johanne
Rasmusdatter, som tjener Anne Pedersdatter, bekendte, at den tid, hun hørte, de var i parlament, da
løb hun ud på gaden og indkaldte Las Hvid, og da kom Baltser Kare ud af døren og slængte
daggerten fra sig, at ilden gik af samme.

(265)

** Jens Kare. efterskrevne hjemlede, at de 6/9 i Las Andersens hus synede Baltser Kare er slået
flere skader på sit hoved skulder og hænder, som er gjort med en pundert, og svor Baltser Kare for
dem ved sin sjæls saligheds ed med oprakte fingre, at salig Hans Tomasen gjorde ham samme sår
og skade, og da han fik punderten fra ham og havde såret ham dermed, befrygtede han sig nogen
skulle have været i forstuen, som ville forhindre ham, og derfor beholdt han punderten hos sig,
indtil han kom ud på gaden, hvor han slængte den i rendestenen.

(267)

** samme. Las Andersen vidnede med oprakte fingre og saligheds ed, at 29/8 om natten mellem
klokken 9 og 10 kom Baltser Kare til hans dør, og da hans hustru så, at han var blodig, brast hun i at
skrige højt, så han vågnede og han spurgte ham, hvem ham havde slået, hvortil Baltser Jensen
svarede, at Hans Tomasen havde slået ham i Anne Pedersdatters hus, og svor ved sin højeste ed og
ønskede sig aldrig at få lykke eller salighed af den almægtige Gud, om Hans Tomasen ikke havde
gjort ham al sin skade, før han fik hans daggert vredet af hans hånd fra ham og gjorde ham sår og
skade, thi han havde og fået sår af ham, og ikke han kan vide, om han kan leve eller dø deraf.

(268)



** Christen Jørgensen i dag opkaldte sandemændene til deres rette tov at gøre i dag 8 dage imellem
Hans Tomasen, den døde, og Baltser Kare, den levende, som de kan kende ret at være og forsvarlig
efter loven.

** Niels Bang. efterskrevne kundgjorde, at de efter Niels Bangs og Knud Christensens begæring
havde været hos Keld Jensen og æsket jævning og skifte efter salig Kirsten Knudsdatters død, da
svarede han dem, at dersom de ville sende bud efter hr Christen i Spentrup, han ville komme til
dem, thi han havde noget gods inde hos ham, så vil han gøre dem et skifte.

(269)

** Las Snur. Niels Jensen ---- på sine egne og sin søster Margrete Jensdatters vegne gav ham afkald
for det værgemål, han har haft for dem.

** Oluf Olufsen. Bendt Hansen løsgav ham af den dele, han har haft ham i kommet til bytinget,
sammeledes gjorde Jon Frandsen for sin gæld.

** Oluf Olufsen lod fordele for hovedgæld

(270)

** Las Ammelhede. efterskrevne hjemlede syn på en ager i Vestervang, at Las Mortensen har fået
skade for 2 skæpper byg, som han sagde, en fremmed mands øg havde gjort, og havde dem i hus, og
Jens Simonsen i Nistrup har sagt ham god for skadebod og udløst samme øg fra ham.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

** mester Jacob lod fordele Peder Jensen Lavrbjerg, som boede i Ans mølle, for 17 daler.

(271)

18/9 1598.

** Christen Jørgensen. Anne Pedersdatter vidnede med hendes højeste ed og bekendte, at den tid
Baltser Kare ihjel slog Hans Tomasen i hendes hus, da stod hun i den store stue og ville have gået
til sin seng, da sad Baltser Kare og Hans Tomasen i hendes lille stue alene, siden Las Hvid gik fra
dem og fulgte Peder Keldsen til gadedøren, og ingen ord eller trætte de havde tilhobe, da hørte hun
gav et stort fald i lillestuen, og da hun kom ind af døren, faldt Hans Tomasen op til sengen bag
døren, og Baltser Kare over ham og slog ham mange slag med en daggert, og intet værge han gjorde
imod Baltser Kare, som derefter gik ud af døren, og ingen kniv eller noget værge hun så, at Hans
Tomasen havde i hånden samme tid, han blev slået.

(272)

** Christen Jørgensen på Poul Nielsens vegne. Peder Hvid Las Hvid Peder Keldsen her sst vidnede,
at den dag Baltser Kare kom i Anne Pedersdatters hus, førend Hans Tomasen blev dræbt om natten,
da havde Baltser hverken daggert eller pummert på sig andet end en liden kniv, som han sad og skar



nødder med, og ikke de hørte dem havde nogen skældsord tilsammen, men havde venlig samtale,
før den ulykke og drab skete.

** Niels Groersen. Peder Lassen borgmester på byens vegne og Peder Munkdrup byfoged på KM
vegne løsgav Niels Groersen af hvis dele og lovmåls forfølgning, han er i kommet til bytinget til
dem, førend han gjorde tov over Baltser Kare.

(273)

** Mikkel Poulsen på sandemændenes vegne begærede af Poul Nielsen og Christen Jørgensen, at
de ville unde dem fremdeles 8 dages respit og endnu i dag opkalde dem deres tov at gøre om det
drab, som de er opkaldt til at tove om i dag, at de kunne rådføre sig i denne sag hos vise og
forstandige folk, dertil svarede de, at der et moksen 3 uger siden, gerningen er sket desværre, og
mener dem dermed respit nok at have haft, og ingen videre respit ville dem længere tillade,
hvorefter efterskrevne lovligt fyldte sandemændene til deres tov at gøre imellem Hans Tomasen den
døde og Baltser Kare den levende, som lovlig og ret er.

** Tomas Lang. Jens Hammer bepligtede sig at skal betale ham på Niels Rasmussens vegne, foged
på Avnsbjerg, 6 daler inden i dag 8 dage.

** Jens Kare borgmester. efterskrevne sandemænd kundgjorde deres ed og tov, at efterdi
vidnesbyrd, de for sig har hørt, at Baltser Kare har fået sår og skade af Hans Tomasen, kunne de
efter vidnernes lydelse ikke andet kende, end Baltser Kare har gjort nødværge mod Hans Tomasen,
og svor ham derfor manddød over og til sin fred.

(274)

** Tomas Clemendsen sandemand gjorde sin ed, at efter synsmændenes hjemmel, salig Hans
Tomasen 10 daggertslag at have haft, og de 7 i hans arm, som han har fået, der han ville hytte sig og
opbåret armen, da kunne han ikke kende nødværge at være, og derfor svor Baltser Kare manddød
over og fra sin fred.

** Poul Nielsen begærede af byfogden, at hans beretning i sandemandseden må indføres, samt
synsvidnet og andre hans tingsvidner, som er forhvervet i samme sag, dertil svarede Peder
Munkdrup, at alle de vidner, som er gået i sagen, kan vel tilstedes at indføres i eden, men kunne
ikke tilstede nogen beretning deri at indføre.

(275)

** Bartemeus Jensen lod voldsværge Jacob Mogensen borger i Viborg, for han er undveget Randers
bys frihed i lovlig arrestering.

** hr Jørgen i Borupgård lod fordele Laurids Jubileer for husleje.

** Laurids Krøger lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.



** samme lod fordele for faldsmål.

(276)

** Peder Lassen borgmester på sine egne og sin svoger Niels Jacobsens vegne havde ladet i rette
stævne Lubert Richs til Amsterdam for nogen afkortning, dem skal være gjort på pendinge på det
malt, som han og hans datter Maren Pedersdatter har skibet Lubert Richs, og fremlagde Reinholt
Surlænder, tjenende Niels Jacobsen, og Christen Nielsen, tjenende Peder Lassen borgmester, deres
kundskab om samme afkortning, som er sket for Lubert Richs forsømmelse, og at de folk, som har
lidt nogen skade, skulle selv tiltale ham derfor, og Peder Lassen satte i rette, om Lubert Richs ikke
er pligtig derfor at stande ham til rette, hvilket han blev tildømt.

(277)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål i Støvring og Galten herred.

(278)

25/9 1598.

** Poul Nielsen. Jens Kare lovede, at Poul Nielsen skal bekomme kopi af hans stævninger, han har
ladet læse her i dag til bytinget.

** Anders Pedersen i Nielstrup på Niels Hjerminds vegne fremlagde Las Nielsen borgersøn og
Peder Nielsen Knap her sst deres brev og håndskrift, at de 18/6 sidst forleden var på Ristrup og
tilbød Christen Guldsmed kældersvend der sst den bod, som han havde pantsat Niels Hjermind
borger i Randers og igen æskede de 100 daler med tilbørlig rente, som den i pant stod for, hvortil
han svarede, at han ikke var så ved penge, at han den kunne løse, hvorefter de stævnede ham for
tilbud, dateret Randers 21/6 1593, derhos fremkom Las Nielsen og Peder Nielsen Knap og vidnede
og kundgjorde, at dette så i sandhed er gået og faret eftersom deres brev i ord og artikler formelder
og indeholder, hvilket de var gestendig.

(279)

** Christen Guldsmed for tingsdom benægtede, at han aldrig fik det varsel, Las Nielsen og Peder
Nielsen har hjemlet at have givet ham på Ristrup.

(280)

** Niels Pedersen kæmner på byens vegne. Troels Mogensen i Gerndrup og Jacob Fisker
forpligtede sig at tale borgmester og råds minde på byens vegne for hvis, de er faldet til Randers by
for den vold, de har begået på Peder Grensten i Trustrup.

** Rasmus Pedersen i Ladegård. Jens Hemmer bepligtede sig at skal betale ham hvis, han er ham
skyldig inden i dag måned.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld på Eske Brocks vegne.



** Anders Kare opsagde en halv ager, han har i pant af Niels Jensen skomager for 22 daler.

** Apelone Keldsdatter lod vurdere en kjortel, som hun havde i pant af Kirsten Fosses.

(281)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Søren Nielsen Kare. Baltser Villadsen bekendte sig skyldig at være ham 150 daler, som han ham
til hans søn Villads Baltsersen lånt og forstrakt har, og derfor pantsatte ham den gård, han påboer.

** Baltser Villadsen. for samme førnævnte 150 daler pantsatte Villads Baltsersen sin far alle de
lodder og parter, som han har i den gård, Baltser Villadsen nu iboer.

(282)

2/10 1598.

** hr Jørgen Sørensen i Borupgård. Laurids Bork guldsmed tilsagde ham, at den håndskrift, han har
givet ham, har hr Jørgen holdt ham som et skarn.

** Laurids Rask. efterskrevne vidnede og kundgjorde, at de så og hørte inden bytinget i dag 8 dage
sidst forleden, at begav sig nogen trætte imellem hr Jørgen og Laurids Jubileer for husleje af den
gård, Laurids Jubileer nu iboer, og da sagde Laurids Jubileer, at han ville fuldgøre sin håndskrift,
dog så de ham ingen pendinge have at tilbyde.

(283)

** sandemændene. Hans Jensen i Værum lod syne sig have en skade bag på sit hoved, og klagede
han, at på skt Mikkelsdag om aftenen i mørkningen han skulle gå af byen og havde bestilt sit
ærinde, og som han så sig tilbage, om der kom nogen af deres bys vogne efter ham, da blev ham
slået et slag, så han besvimede og faldt grusnæs ned til jorden, og da kom der en og slog ham et
dybt sår bag på hans hoved, men hans øjne var så fulde af dynd, at han ikke kunne kende, hvem det
var.

** Byrge Pedersen lod fordele for fald.

(284)

** Anders Pedersen remsnider lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. Hans Jensen, barnfødt i Værum, fuldmægtigede ham at tale hans tale og bruge
hans ret her til bytinget.

** Christen Lygtemager. Mikkel ---- skødede ham al den arvelod og anpart, som hans hustru
arveligt tilfaldt i den gård, Christen Hansen iboer.



** Niels Hjulmand lod fordele for faldsmål.

(285)

** Oluf Olufsen begærede høring over Anne Pedersdatter, Hans Bays efterleverske, for hendes part
af 333 daler, som er arvegæld efter hendes salig mors afgang, så mødte Anders Bay på hendes
vegne og berettede, at hun ikke ved, hvad hendes anpart er, hvorefter Oluf Olufsen blev tilfundet at
være over regnskab med Anne Pedersdatter.

** Peder Skriver lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen i Tebbestrup lod fordele for hovedgæld.

** Oluf Olufsen lod fordele for faldsmål.

(286)

9/10 1598.

** Niels Sørensen i Værum. Søren Segalt bepligtede sig at skal betale ham inden i dag 3 uger hvis
han bliver ham skyldig med rette.

** Oluf Olufsen lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

(287)

16/10 1598.

** hr Christen Nielsen præst i Spentrup lod læse en dom af Viborg landsting 7/10 sidst forleden
udgivet, at efterdi varselsmænd ikke har forkyndt hvor eller hvilken tid, de har givet Keld Jensen
varsel, og han dog efter det varsel er delt blevet, da finder landsdommerne Keld Jensen af samme
dele kvit at være, og delebrevet ingen magt at have, og efter samme dom begærede hr Christen
samme gods igen, som var Keld Jensen frataget, da efterdi hr Christen ikke har stævnet for noget
vidne at tage her i dag beskrevet eller givet varsel for nogen dom, vidste byfogden intet vidne eller
dom at stede over dem førend i dag 8 dage, at førnævnte mænd kan blive stævnet, som det sig bør.

(288)

** Niels Andersen tjenende i Stånum. Niels Jacobsen benægtede, at han ikke har set de 7 øksne,
som han har solgt de 4 af.

** Niels Jacobsen. Jens Snur og Anders Smed vidnede, at på skt Mikkelsdag sidst forleden var de i
Niels Jacobsens hus, da kom Niels Andersen i Stånum ind til Niels Jacobsen og tilbød ham 4 øksne,
som han havde taget 16 daler på af ham, dog havde de ingen øksne med dem, og tilbød Niels
Jacobsen samme tid, at han gerne ville annamme øksne eller pendinge, hvilket han kunne



bekomme, og han nu var vidende blevet, at Niels Andersen ikke havde 7 øksne i Tebbestrup, som
han havde sagt ham, hvortil han svarede, at han havde endnu 7 øksne i Tebbestrup.

(289)

** Niels Andersen benægtede det vidne, som Jens Snur og Anders Smed har vidnet i dag på ham
her inden bytinget.

** Niels Jacobsen. Peder Jespersen vidnede, at på den dag, han besøgte Niels Andersen for Niels
Jacobsen, da svarede Niels Andersen, at han havde endnu 7 øksne og stude, som han ville drive for
ham og lade ham tage hvilke 4 ham lystede.

** samme. Niels Jacobsen for tingsdom tilbød Niels Andersen i Stånum, at dersom han i dag, før
sandemændene gør deres tov, enten vil forskaffe ham de 4 øksne, han købte af ham forgangen
sommer, eller 4 andre gode ydefærdige øksne i stedet eller sine pendinge igen, da vil han intet
videre have med ham derfor at gøre, på det ingen skal sige ham efter, at han ville gøre ham nogen
uret.

** Niels Andersen i Tebbestrup. Søren Lassen hyrde i Tebbestrup vidnede, at engang i sommer
kom Niels Jacobsen og hans dreng til ham på Tebbestrup mark og spurgte, om en karl af Stånum
havde nogen øksne hos ham, da svarede han, ja 7 små og store, og så drev han 4 af de bedste for
ham, og ydermere vidnede, at samme 4 øksne er her nu tilstede hos tinget, dertil svarede Niels
Jacobsen, at han aldrig har set samme 4 øksne eller hyrdedreng på Tebbestrup mark.

(290)

** den sag imellem Niels Jacobsen og Niels Andersen i Stånum har byfogden Peder Munkdrup
opsat til i dag 8 dage førstkommende.

** Niels Andersen i Stånum. Christen Jensen i Tebbestrup og Niels Andersen i Stånum tilbød Niels
Jacobsen 4 stude, som de siger, Niels Andersen har solgt ham, og han selv bekendte at have
oppebåret 16 daler på, dertil svarede Niels Jacobsen, at det var ikke de øksne, han har købt ham af,
da svarede Niels Andersen, at han kunne få alle 7 øksne til syn i dag 8 dage.

(291)

** Hans Jensen i Værum i dag opkaldte sandemænd at fremkomme i dag 8 dage at gøre deres tov
over den, som har gjort ham sår og skade.

** Jens Keldsen i Stovby. efterskrevne vidnede, at for 3 år siden ved helmistide da spurgte Jens
Keldsen Christen Blymester, hvorledes det var med den rug, han antvortede ham til hans bror
Christen Keldsen på Mors, da sagde Christen Blymester, lad stande til i foråret, da skulle han fly
ham beskeden fra Christen Keldsen, eller han skulle være hans mand for samme rug, og nu
benægtede han, at han aldrig har annammet samme rug af Jens Keldsen eller lovet ham at bortføre
nogen rug.

(292)



** Søren Bang lod fordele for faldsmål.

(293)

23/10 1598.

** Frands Madsen på Jens Skrivers vegne lod fordele for hovedgæld.

** Søren Bang lod fordele for hovedgæld.

** Christen Tomasen lod fordele for faldsmål.

** Niels Bang lod fordele for faldsmål Keld Jensen for to sine børn Knud Nielsen og Karen
Nielsdatters oldearv, han forholder dem, efter deres salig mormor Kirsten Knuds.

(294)

** Rasmus Pedersen i ladegård lod fordele for hovedgæld.

** Søren Nielsen på Morten Kærs vegne i dag det 4.ting forbød Christoffer Andersen at bruge eller
oplade nogen af de parter, Morten Kær har i den gård, Christoffer Andersen iboer.

** Hans Jensen. sandemændene forpligtede sig at gøre deres tov i dag 8 dage førstkommende
imellem Hans Jensen og hans skademand.

** sandemændene i dag deres 2 ting har fremæsket Knud Remsnider og hans dreng, eftersom de har
lovligt ladet dem stævne.

(295)

** Laurids Skriver på Jørgen Bruns vegne til Ågård havde tiltale til Hans Lassen borger her sst for
176 daler med sin tilbørlige rente på 9.år, Mads Villumsen er ham skyldig, og lovligt har ladet
arrestere hos Hans Lassen, så mødte Hans Lassen og bekendte sig skyldig at være Mads Villumsen
200 daler, og dersom dommeren kan kende ham pligtig at afhænde samme pendinge til Jørgen
Brun, da giver han den gode mand dem så gerne som Mads Villumsen.

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

(296)

** Christen Lydiksen på Tomas Møllers vegne lod fordele for faldsmål.

** Jens Væver med sandemændene lod voldsværge Peder Andersen i Linde for 2 skæpper rug.

** Christen Madsen på sine egne og sin bror hr Peder Madsens vegne. Christen blymester bekendte
sig skyldig at være dem 300 daler.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.



(297)

30/10 1598.

** Poul Nielsen lod vurdere efterskrevne dyner, han havde i pant af Anders Kock og hans hustru for
20 mark.

** Niels Mortensen Kær lod fordele for faldsmål.

** Niels Jensen Fisker lod fordele for faldsmål.

(298)

** Jens Nochersen lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på Eske Brocks vegne. efterskrevne, som er lovligt taget fra tinge til syn til
møllegraven og vandværket, hjemlede, at de har synet og set, at alt vandværket til kværnene for
møllen og møllebroen både bjælker og pæle er forrådnet, og muren på begge sider af møllebroen er
nedfaldet i graven til møllens store skade, og skal med stor bekostning forbedres og forfærdiges.

(299)

** Laurids Skriver. efterdi Hans Lassen inden tinge har bekendt, at Mads Villumsens gæld er
lovligt arresteret hos ham, da har Peder Munkdrup tilfundet Peder Lassen at udlægge til Jørgen
Brun den sum pendinge, han har ladet arrestere hos ham.

(300)

** Rasmus Nielsen i Hald. Hans Gynther forpligtede sig at skal betale Christen Munk til
Gesinggård de to skind, han kræver ham for.

** Maren Jespersdatter lod syne sig at have en skade på sin højre arm, som hun beklagede, Mikkel
Knudsen slog hende.

** Peder Skriver lod fordele for faldsmål.

** Christen Pedersen i Tebbestrup lod fordele for faldsmål.

** Volborg Olufsdatter lod fordele for faldsmål

(301)

** Oluf Olufsen begærede høring over Anne Pedersdatter og hendes værge for hendes part i gæld
efter salig Kirsten Madsdatter, da efterdi de i dag 3 uger var tilfundet til regnskab, og ikke endnu
gjort er, da vidste fogden ikke nogen høring over hende at stede.

** Peder Keldsen lod fordele for faldsmål.



** Christen Jensen lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Skriver lod fordele for hovedgæld

(303)

6/11 1598.

** Hans Byrial på Jens Mikkelsens og hans søsters vegne, som er salig Mikkel Keldsens børn, lod
fordele for hovedgæld.

** Søren Segalt lod voldsværge Mikkel Sørensen i Vokslev, for han er draget af Randers by i lovlig
arrestering og ikke talt minde for 4 daler.

(304)

** Hans Byrial lod fordele for hovedgæld.

** Bertel Christensen. synsmænd hjemlede, at de har synet på hans bod på Vestergrave, hvor der
var udtaget et helt sengested med panel og andet hvis dertil hørte, og af gavlen var taget 5 fjæl, og
Bertel Christensen beskyldte Søren Ibsen og hans hustru Anne Vævekone for samme skade.

** sammeledes lod han fordele for faldsmål.

(305)

13/11 1598.

** Ingeborg Nielsdatter lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen adspurgte Villads Glarmester, om han havde nogen fuldmagt til at lade læse den
stævning i dag på hr Peder ---- vegne, dertil svarede han, at den skal vel fremkomme, når behov
gøres.

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

(306)

** Hartvig Clausen og Villads Glarmester voldgav deres sag på efterskrevne, at fordrage dem
imellem.

** Niels Mortensen Kær lod voldsværge Peder Mikkelsen i Muskær.

** Bertel Christensen lod voldsværge Niels Keldsen i Kristrup.

** Søren Kedelsmed lod fordele for hovedgæld.



(307)

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. Søren Madsen i Danstrup forpligtede sig ved sin æres fortabelse at skal forskaffe
ham en fire karls pram med fuld ladning med godt frisk ved inden midsommerdag.

** Jens Andersen stadstjener i dag 4.ting forbød Anders Kå og Niels Jensen at bruge eller bruge
lade så vidt ham tilhører i deres gårde.

(308)

20/11 1598.

** Bodil Poulsdatter lod syne sin datter Sidsel Pedersdatter at have en skade over sit øje, som hun
beskyldte Christen Mortensen for.

** Hans Byrial på salig Mikkel Keldsens børns vegne. efterskrevne kundgjorde at have udlagt
efterskrevne til Hans Byrial på sin søsterbørns vegne fra Keld Jensen for den gæld, han har ham
lovsøgt for.

(309)

** Poul Nielsen i dag sit 4.ting har tilbudt Jens Andersen Skriver og hans hustru og hendes børn
hans stedbørn, desligeste Peder Pedersen på hans egne og hans bror Hans Pedersens vegne og
Jesper Pedersen til løsning salig Niels Pedersens ejendomme, som ham er pantsat af salig Niels
Pedersen, lydende på 137 daler, hver daler på 33 skilling lybsk hovedstol.

(310)

** Peder Munkdrup på Christoffer Lunows vegne til Rudgård lod fordele Jellis Johansen for 88
daler, og på hans egne vegne for en amme vin.

** Oluf Frandsen på sin bror Anders Frandsens vegne gav last og klage over Laurids Jensen, for
han har såret og uførmet ham, der han har søgt efter ham på KM og byens vegne, og ville fange
ham.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

(311)

** Niels Sallingbo fisker lod fordele for faldsmål.

** Jens Nochersen lod fordele for faldsmål.

** Arent Gardener lod fordele for hovedgæld.



** Anders Pedersen skrædder på menige skrædderlavs vegne lod fordele for faldsmål Peder Lem og
Peder Nielsen, for de bruger skrædder embede her i byen imod recessen og deres lavs friheder.

(312)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål.

(313)

27/11 1598.

** Poul Nielsen Niels Pedersen i Læsten. Poul Nielsen på sin mors vegne løslod ham af den dele,
han er i kommet her til bytinget.

** Poul Nielsen. Niels Pedersen i Læsten kendes sig skyldig at være ham 6 skæpper byg, som han
skal betale ham med det første.

(314)

** Margrete Albrets. efterskrevne (intet videre)

(315)

** Rasmus Poulsen i Gerlev. Hartvig Clausen havde tiltale til Rasmus Poulsen i Gerlev for 1 tønde
rug, han skulle have lovet ham for Jens Madsen i Enslev, så mødte Rasmus Poulsen med en
beseglet seddel, hvori han lover for Jens Madsen i Enslev for en tønde rug, som han har fanget på
Dronningborg, dateret Gerlev 7/6 1584, og derhos berettede han, at han ingen rug har lovet Hartvig
Clausen for Jens Madsen, men til Dronningborg skulle han have lovet for ham, hvorefter byfogden
har fundet Rasmus Poulsen kvit for samme tiltale.

(316)

** Anders Kå skomager. Peder Knudsen Jens Christensen Niels Jensen skomager forpligtede sig til
Anders Kå, at de skal betale ham al den gæld, som de er ham skyldig forlov, han har lovet for dem.

** Søren Kare på Anders Kåres vegne. Peder Fussing søgte Anders Kare for at være ham skyldig 12
mark, som rester på hans løn.

** samme på Anne Pedersdatters vegne. Søren Kare udlagde til Oluf Olufsen 5 mark, som
dannemænd over sidste regnskab har beregnet imellem Anne Pedersdatter og Oluf Olufsen, som
Oluf Olufsen til sig annammede.

(317)

** Esben Andersen i Gundestrup i dag tilbød Hartvig Clausen 6 mark danske, som Hans Pedersen i
Handest skulle have ham pantsat for en tønde rug, som skulle være 8 eller 9 år siden, og samme
kårde skulle være så god som 13 mark, den tid den er ham pantsat, og æskede samme sit pant igen.



** Bertel Christensen lod voldsværge Anne Vævekone, Søren Ibsens hustru, for et sengested, hun
har udtaget af hans bod, hun iboede, og 5 fjæl, hun har afbrudt af gavlen i samme bod.

(318)

** Niels Jacobsen. synsmænd hjemlede, at de 22/11 synede nogen byens ejendomme indenfor
byens mur, og da bruger alle de, som har deres gårde og huse næst op til samme mur, hver en stribe
af samme byens jord, så vidt deres ejendom strækker sig derpå, undtaget en lille stribe jord mellem
muren og Niels Jacobsens boder, og stod samme jord fuld af ved og opfyldt med jord og andet fyld,
så gulvene inden til huset er meget dybere i jorden end jordens højelse er uden til, så at vandet
flyder derind væggene og gulvene til skade.

(319)

** Niels Groersen lod fordele for faldsmål

(320)

** Bagge Christensen på sin husbond Jens Skrivers vegne lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes på sin far Christen Baggesens vegne i Ribe lod han fordele for faldsmål.

(321)

4/12 1598.

** Poul Nielsen i dag sit 4.ting udviste Hans Felbereder fra den gård, han iboer, og alle de folk, som
boer i hans boder, der iblandt Margrete, Jacob Bays hustru.

** mester Jacob Jensen lod fordele for faldsmål.

(322)

** Poul Eskildsen skrædder i Langå. efterskrevne vidnede, at de i dag 5 uger sidst forleden så, at
Jens Sørensen i Langå kom over Vesterbro ledende med et sort kvienød, og Margrete Fårups
vidnede, at hun samme dags morgen købte et lidet sort kvienød af Jens Sørensen for 5 mark, da
klokken var 6 slet, da skolebørnene gik til skole.

(323)

** Anders Bjerring lod vurdere en halvslidt rød engelsk kjortel for 10 mark, som han har i pant af
Rasmus Glad, og som han opbød til løsning.

** Bertel Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.



** Anders Remsnider. Peder Glarmester og Niels Jensen Smed bepligtede sig at betale til smedenes
lav hver dem 1 tønde øl, 1 daler for tønden.

(324)

** Bendt Hansen. Niels Ibsen på sin far Morten Kærs vegne bekendte, sin far at have oppebåret af
Bendt Hansen 90 daler for den part, som han havde i Mikkel Keldsens gård, og betakker ham for
god betaling.

** Maren Mogensdatter her sst lod fordele for faldsmål Anne Sørensdatter, Peder Mikkelsens
hustru i Hjorthede, og hendes værge, for gæld.

(325)

** Inger Lollandsskrivers lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele efterskrevne.

** Vogn Lauridsen på Anne Gravs vegne lod fordele for faldsmål.

(326)

11/12 1598.

** Matias Haese. Jens Hammer skødede Matias Murmester hans have vesten udenfor Randers.

** Niels Christensen lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Peder Fisker lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen. Jens Hammer bepligtede sig at tale Anders Pedersens minde for hvis, han er
ham skyldig inden i dag 8 dage.

(327)

** varsel for hr Jørgen i Borup, som lod udvise Jens Lauridsen fra hr Jørgens gård i Borup.

** Christen Bay lod fordele for hovedgæld.

** Inger, Søren Skrivers, lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(328)

18/12 1598.



** Jens Skriver. Oluf Ferslev skødede ham sin gård, som han iboer.

** Oluf Ferslev. Jens Skriver skødede ham sin gård, som Søren Bang iboer.

** Bendt Hansen lod voldsværge Peder Sørensen i Stubberup for Niels Rasmussen i Råballe for
gældssag.

(329)

** Søren Frandsen lod syne sig at have skade i sin lillefinger, som han beskyldte Las Pedersen
glarmester, for at han gjorde ham med en daggert.

** Morten Kær lod voldsværge Peder Madsen i Tulstrup for gældssag.

** Peder Ibsen skomager lod fordele for faldsmål.

** Karen Lygtemagers lod fordele for faldsmål.

(330)

** Mikkel Knudsen lod fordele for faldsmål.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål på kirkens vegne.

(339-358) indeholder Randers rådstuerets protokol 1598.

(1)

** Randers bys tingbog 1599.

(2)

** sandemænd, til vargæld.

(3)

** tingbogens autorisation.

(5)

8/1 1599.

** Jørgen Nielsen lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen. Niels Poulsen i Rejstrup lovede ham, at han skal betale, som han har lovet Niels
Hie----.



** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at de med byfogden indlagde Jens Andersen ----
Niels Sparkær.

(6)

** Niels Jacobsen. efterskrevne ---- 29/12 ---- arv, hvis ham kunne ---- efter salig Mette
Pedersdatter og Hans Tomasens dødelige afgang ---- Niels Sparkærs arv -----.

(7)

** Bagge Christensen ---- Lauridsen i Ribe. efterskrevne indlagde Bagge Christensen ---- i den arv,
ham er tilfaldet ---- salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasen.

(8)

** ---- på sin husbond Jens ----. efterskrevne har indlagt ---- Skriver rådmand på samme Niels
Sparkærs arv for 13 daler efter delebrev.

** Bay Pedersen. samme fire mænd med byfogden har indlagt ham i Niels Sparkærs arv for 6 daler
husleje.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for hovedgæld.

(9)

** Christen Nielsen lod syne sig at have flere skader på sit hoved.

(10)

** Christen Nielsen på sin bror Tomas Nielsens vegne stokkenævn. efterskrevne gav ham et godt
ærligt vidnesbyrd for så længe, han har været i byen, og de takkede ham for venlig omgængelse til
denne dag.

(11)

** Anders Rasmussen i L--- lod syne sig at have fået en skade på højre side, som han beskyldte
Christen Nielsen i Lem for.

** Niels Jensen og Anders Ka---- lod fordele for faldsmål.

** Else Bondekvinde lod fordele for faldsmål.

(12)

** Anders Bysvend lod udvise Volborg Olufsdatter og Kirsten Remsniders fra de boliger, de
påboer.

** Las Andersen lod fordele for faldsmål



(13)

** samme. sammeledes lod fordele efterskrevne

(14)

** Anders Remsnider på sine lavsbrødres vegne lod fordele for hovedgæld.

** hr Christen Nielsen i Spentrup og Mikkel Skriver i Mariager bekendte sig over et venligt
magelav og skifte at have været med hverandre om et lidet hus, liggende imellem begge deres
ejendomme i Randers, så de skal nu hver have halvparten i samme hus, som efterfølger.

(15)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen rådmand i dag sit 4.ting havde tilbudt Hans Pedersen, Peder Pedersens søn, til
løsning efterskrevne ejendomme, som ham er ---- efter hans pantebrevs formelding.

(16)

** Søren Ferslev lod fordele for faldsmål

(18)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål

(19)

** Peder Lassen borgmester lod fordele for faldsmål

(20)

** Steen Hofmand lod fordele for faldsmål.

(21)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål

(22)

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(23)

15/1 1599.



** Søren Jensen Helsted lod fordele for faldsmål.

** Peder Esbensen i Lemmer lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål

(24)

** Jep Griis i Lem ved sin saligheds ed med oprakte fingre benægtede al den klage, Christen
Nielsen i Lem har givet over ham, og aldrig sårede eller slog ham.

** Jens Kare borgmester. Volborg Olufsdatter fuldmægtig gjorde Peder Munkdrup byfoged til
hendes værge at være med hende at skøde til Jens Kare en hendes staldhus og gård norden udenfor
byen.

(25)

** Christen Tomasen havde ladet i rette føre en tyv Søren Ibsen bådsmand, barnfødt her sst,
bagbundet med stjålne koster, og fremlagde hans skriftlige bekendelse, som han godvilligt for
borgmester og råd har berettet angående efterskrevne, som han havde stjålet, hvorefter byfogden og
borgmester og råd har tilfundet Søren Ibsen at lide på sin hals og liv i galge og gren, og bonden til
sine koster.

(28)

** Hans Byrial på sin morsøster Mette Niels Ibsens vegne lod voldsværge Niels Yde i over Fussing,
for han er draget her af byen i lovlig arrestering og ikke talt hendes minde for vitterlig gæld.

** samme. sammeledes har han udvist Gregers Skipper fra den ejendom, han påboer.

** Søren Lassen skomagersvend på sin søster Karen Lasdatters vegne forsvor al arv og gæld efter
salig Søren Nielsen, så hun vil intet have dertil at svare efter denne dag i nogen måder.

(29)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Laurids Skriver rådmand. efterskrevne vidnede, at de efter Laurids Skrivers begæring har været
hos Poul Nielsen rådmand Christen Jørgensen Skriver og Peder Ormstrup og forbudt dem at
afhænde sig noget af den arv, Niels Sparkær er tilfaldet efter salig Mette Pedersdatter og Hans
Tomasen.

(30)

** Niels Jensen Byskriver. Tomas Knudsen bekendte sig af en vitterlig gæld skyldig at være Niels
Jensen 58 gode daler, som han ham lånt har, hvorfor han pantsætter ham alle de lodder og parter,
som hans hustru Karen Jensdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig far og mors død i den
ejendom imellem Hans Byrials og Jellis Johansens gårde.



(32)

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål i Sønderhald øster Lisbjerg og Galten og vester
Lisbjerg herreder.

(34)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen. efterskrevne har efter Poul Nielsens begæring været hos salig Mette Pedersdatter
og Hans Tomasens arvinger, som er Christen Jørgensen Ejlert Meyer og Peder Ormstrup og forbød
dem at afhænde sig nogen arv til Niels Sparkær, førend han betaler Poul Nielsen al den efterskrevne
gæld, han er ham skyldig.

(35)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

(36)

** samme lod fordele for faldsmål i Støvring og Sønderhald herreder.

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål

(37)

** Steen Hofmand lod fordele for faldsmål.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(42)
.
** Bay Pedersen lod fordele for faldsmål.

(43)

22/1 1599.

** Niels Hansen i Tisted. Årbrandt Sivertsen, barnfødt på Island, bestod, at han ikke er sted eller
fæst til Niels Hansen, tjenende Steen Brahe, eller været i hans tjeneste siden nogen tid før jul sidst
forgangen, og aldrig Niels Hansen af ham har begæret, at han skulle skyde dyr for ham.

(44)

** Peder Hansen i Trustrup lod fordele for hovedgæld.



** Niels Poulsen på sin far Poul Nielsens vegne i dag det 4.ting har tilbudt alle og så mange, som
har nogen gæld at kræve efter hans mor salig Mette Pedersdatters død, da skal de komme til hendes
hus og gård på skt Poulsdag førstkommende.

** sandemanden Anders Rasmussen i Lem. Jens Nielsen, som tjener Jep Griis i Lem, bekendte, at
alle de sår og skader, Christen Nielsen i Lem har lyst og klaget inden bytinget, dem har han alene
gjort ham.

** Jep Griis i Lem. Christen Nielsen i Lem tilsagde ham, at han skal få m: pokker ret i hans liv, når
hans husbond kommer hjem.

(45)

** Hans Haese Væver lod fordele for faldsmål.

** sandemændene. Anne Lasdatter, Christen Nielsens hustru, vidnede, at Anders Rasmussen i Lem
slog hendes husbond med en økse, og Jep Griis holdt ham, mens Anders Rasmussen slog ham.

** Jep Griis i Lem. Knud Mikkelsen, som tjener Jep Griis, vidnede ved sin højeste ed, at Jep Griis
ikke holdt Christen Nielsen den tid, han fik sår og skade på Randers mark.

(46)

** Jep Griis i Lem. Anne Andersdatter bekendte, at Jep Griis hverken har slået eller stødt hende, ej
heller hun beskylder ham derfor.

** Mikkel Bartskær stokkenævn. efterskrevne gav ham og hans hustru Anne Hansdatter et godt
ærligt vidnesbyrd for så længe, de har været i denne by, og takkede dem godt for ærlig og venlig
omgængelse.

** Randers by. eftersom Jens Nielsen, som tjener Jep Griis i Lem, har bekendt at have slået
Christen Nielsen sine sår og skade, da svor sandemændene Jens Nielsen derfor et fuldt vold over.

(47)

** samme. efterdi Anders Rasmussen er beskyldt for at have slået Christen Nielsen i Lem, da svor
sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** samme. efterdi det findes, at Christen Nielsen i Lem har gjort nødværge mod Anders Iversen, da
svor sandemændene ham kvit for vold.

** Jep Griis. efterdi ingen skade er overbevist, Jep Griis at have gjort Christen Nielsen eller hans
hustru, da svor de ham kvit for vold.

** Christen Pedersen lod voldsværge Anders Frandsen i Terp for gæld.

(48)



** Las Ammelhede lod voldsværge Frands Sørensen i Lime for gæld.

** Hans Byrial lod fordele for hovedgæld Birgitte Bodelsdatter, for hun ulovligt er draget af hans
tjeneste.

** sandemændene. Søren Frandsen vidnede, at den tid han har klaget over Las Pedersen glarmester,
vidste han ikke andet med ham, end han har gjort ham sin skade, men da han ikke kunne bevise
ham det over, da overgav han det igen videre at forfølge ham derfor.

** Peder Munkdrup. efterdi det ikke er bevist for sandemændene, at Las Pedersen Glarmester har
gjort Søren Frandsen sår eller skade, da svor sandemændene Laurids Pedersen kvit for vold i denne
sag.

(49)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål.

** Las Poulsen lod fordele for faldsmål i Galten herred Sabro og Sønderhald herreder

(51)

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål.

** Peder Ibsen lod fordele for faldsmål.

(52)

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål i Galten Nørhald Støvring og Sønderhald herreder.

(53)

** Morten Kær lod fordele for faldsmål.

(54)

** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål.

(57)

** Anders Bay rådmand lod fordele for faldsmål.

(58)

** Anders Bay lod fordele for faldsmål.

** Jens Christensen Skriver. Oluf Ferslev skødede ham sin gård imellem mester Tøgers gård, som
hr Peder Trane nu iboer, og Oluf Olufsens og Jens Skrivers egne gårde.



(59)

** Oluf Ferslev. Jens Skriver rådmand skødede ham sin gård øst for det stræde norden for rådhuset,
som løber fra torvet og op til provstegården, som han har købt og bekommet af salig m: Rasmuses
arvinger, som fordum var præst i Haslund.

** Tomas Ibsen lod fordele for faldsmål i Voldum birk Galten herred Sabro og Sønderhald herred.

(62)

** Anders Christensen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Jens Kare borgmester lod fordele for faldsmål

(64)

29/1 1599.

** Anne Sørensdatter lod syne sig have fået en skade på den venstre side hendes hoved, og
beskyldte hun Jens Andersen Skriver for samme hendes skade.

** Hans Gynther felbereder lod vurdere en sort engelsk kåbe, som han har i pant af ---- Kocks.

** Morten Kær lod vurdere et lidet sølvstob, som han har i pant af Bodil Nielsdatter Vendelbos.

(65)

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Las Christensen Graver lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

(66)

** Peder Jespersen lod fordele for faldsmål.

(67)

** Niels Jensen Mejlby lod fordele for faldsmål.

** Las Snur lod fordele for faldsmål

(68)

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål



(70)

5/2 1599.

** Christen Pedersen. efterskrevne med KM byfoged har indlagt ham i Rasmus Mogensens
bådsmand hans kåg for 11 mark for fald og gæld.

** Niels Mortensen Kær for hr Niels i Hjermind lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare lod fordele for hovedgæld.

(71)

** Rasmus Jensen i Gammelmølle. efterskrevne kundgjorde, at de har været forsamlet i Mikkel
Bartskærs hus angående hvis arv, hans børn Apelone Mikkelsdatter Kirsten Mikkelsdatter og Hans
Mikkelsen kunne tilfalde efter deres salig mor Anne Jensdatter, og desligeste hvis hans stedbørn
Christen Sørensen og Esben Sørensen kunne tilfalde efter deres førnævnte salig mor, da fandtes
Mikkel Bartskær at være i 106 dalers gæld, så de kunne ikke kende hans børn og stedbørn nogen
arv at kunne tilfalde, og Rasmus Jensen sagde, at han ingen arv eller gæld at ville samtykke på sin
førnævnte søskendebørns vegne.

(72)

** hr Christen Nielsen i Spentrup. Peder Munkdrup byfoged bekendte, at engang i fasten nu sidst
forleden var hr Christen her inden tinge og tilbød, at så mange, som Keld Jensen eller hans salig
mor var gæld skyldig, da skulle de komme til Keld Jensens bod og annamme udlæg af hans gods for
deres gæld, og da bad byfogden ham, at han ville beramme en vis dag, og siden derefter hørte
byfogden den blev ydermere omtalt.

** samme. Niels Bang havde tiltale til hr Christen i Spentrup, for han efter salig Kirsten
Knudsdatters død er indgået i Keld Jensens hus og gård og gjort arveskifte, ham uvidende, og ikke
aflagt ham på sine børns vegne Knud Nielsen og Volborg Nielsdatter deres anpart, så vidt dem
kunne tilfalde efter deres oldemor, foruden hvis hans ældste søn Christen Nielsen, som er sin egen
værge, og Karen Nielsdatter, som har en ægtemand, kunne tilfalde, og mente, hr Christen deri uret
at have gjort, og børe at føre i boet igen efter loven hvis han har udført, og gøre så skifte efter loven,
som det sig bør. sagen blev opsat 14 dage.

(74)

** Claus Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Poul Andersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Andersen Skriver. Niels Christensen vidnede, at den næste tirsdag før snapslandsting, som
var 16/1, udkørte Jens Andersen af sin gård med et læs humle og ville ad Viborg med, og han gik
hos vognen og holdt der på samme læs, og da stod Anne Munk og så på dem, og der de kom lige for
hende, da sagde Jens Andersen, god morgen Anne lille, da svarede hun, ja, morgen, morgen dig alle



de djævle i helvede er, og du skulle få et djævels mod, da svarede Jens Andersen, Gud almægtige
bevare mig, Gud give dig selv det, du ønsker mig, da svarede Anne, Gud skal straffe dig, og du skal
fare en ond færd.

(75)

** Anders Bjerregrav lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

(76)

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål i Vonsild og Lyng herreder.

(77)

** Laurids Tomasen. Rasmus Tomasen kendte sig skyldig at være sin bror Laurids Tomasen 104
daler, og derfor pantsatte ham sin halve gård, som han nu iboer.

(78)

** Laurids Mortensen lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver lod fordele for faldsmål.

(79)

12/2 1599.

** Las Pedersen i Velling. Poul Nielsen rådmand på sine egne og fire medarvingers vegne har
indlagt Las Pedersen i Christen Jørgensens gård for 111 daler, som salig Mette Pedersdatter og
Hans Tomasen var ham skyldig.

** Anders Kå skomager. Las Andersen Tøgersen bekendte sig at have oppebåret af Anders Kå på
sin husbond Niels Jacobsens vegne 13 daler, som han er indvordet i Anders Kås gård for.

** Jens Jonsen på sandemændenes vegne lod voldsværge Anders Rasmussen i Lem for gæld.

(80)

** Bertel Christensen på sin søster Maren Bagerkones vegne lod fordele for faldsmål.

** Laurids Mortensen Ammelhede lod fordele for faldsmål, der iblandt Anne Christensdatter Mads
Hornbæks hustru, Peder Lauridsen vognmands hustru Anne, Jens Stenpikkers hustru Anne
Troelsdatter, Dorte Christensdatter Bennit Prammands søster, Tomas Nøragers hustru Maren
Kocks.

(81)



** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål

(82)

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål.

(83)

19/2 1599.

** Las Snur. Hans Lassen skødede sin far Las Snur en sin bod og ejendom.

** Jens Sørensen. Anders Kå skomager bepligtede sig, at han skal fuldgøre sin håndskrift i dag 3
uger førstkommende, eller da lide dele derfor.

** Simon Iversen i Jebjerg. Anders Bay løsgav ham af alle de dele og lovmål, han lovligt har over
ham til denne dag.

(84)

** Poul Nielsen i Galten lod fordele Rasmus Sørensen Sall her sst for en løgner hovedsag, for han
har sigtet ham for et vidne, han skulle have vidnet 3 ugers dagen tilforn, og intet vidne han da har
vidnet, og for han har sagt ham på, at han ikke var i Randers den dag, han samme varsel skulle have
givet, hvilket Poul Nielsen har bevist løgn at være.

** Peder Bager lod fordele for faldsmål.

** Niels Bang. den sag imellem hr Christen i Spentrup og Niels Bang er opsat til i dag 14 dage.

(85)

** Frands Nielsen i Vinterslev lod fordele for faldsmål.

** Bertel Arentsen på sin søster Kirsten Arentsdatters vegne lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare Jens Skriver. Jens Andersen Skriver søgte Søren Sørensen, som tjener Anders Kare,
for en skørtsav, han lånte ham 1597.

** Anders Sørensen i Lindbjerg lod fordele for faldsmål.

(86)

** Anders Kare. Jens Andersen Skriver søgte Anders Kare for 8 daler, som rester på deres Danzig
regnskab og 13 daler hans part af 50 daler efter salig Kirsten Madsdatters brevs lydelse.



** Mads Fårup vognmand lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål.

(87)

** Christen Lydiksen for Tomas Møller lod fordele for faldsmål.

** Hans Gynther felbereder lod fordele for faldsmål.

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Laurids Ammelhede lod fordele for faldsmål

(88)

** samme lod fordele for faldsmål.

** Jens Christensen, som tjener Bay Pedersen, lod fordele for faldsmål.

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål.

(89)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

(90)

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål i Tånum birk og Lyng herred.

(91)

** Las Snur lod fordele for faldsmål.

(92)

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål i Lyng herred Hovlbjerg herred og Voldum birk.

(93)

** samme lod fordele for faldsmål.



(94)

** Mads Nielsen lod fordele for faldsmål

** Christen Bay lod fordele for faldsmål i Nørhald herred.

(95)

** Søren Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Byrge Pedersen lod fordele for faldsmål.

(96)

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Christensen lod fordele for hovedgæld og faldsmål.

(97)

26/2 1599.

** Las Jensen i Enslev. Bennit Prammand bekendte, at 12/8 sidst forleden, da han hentede den pram
ved for Inger Tomasdatter, indtog han på samme pram al den ved, som lå på det ladested, som
kaldes det ny ladested under Sejlskov, som Jep Bend befalede ham at indtage på samme ladested,
og han vidste ikke, hvor mange læs, det var, og ej heller, hvem han købte det af, og hvad han gav
derfor.

(98)

** Poul Nielsen. Christen Jørgensen skødede Poul Nielsen alle de arveparter, som ham med sin
salig hustru arveligt er tilfaldet i den gård, salig Tomas Ferslev iboede, og to haver vesten uden
byen, både efter salig Mette Pedersdatter og Hans Tomasen, så og i den gård, Christen Jørgensen nu
iboer, sammeledes skødede Peder Nielsen Ormstrup Poul Nielsen alle de arvelodder, han med sin
hustru er arveligt tilfaldet i alle førnævnte ejendomme.

** Christen Jørgensen. Poul Nielsen gav ham afkald for al den arv, ham er tilfaldet hos Christen
Jørgensen efter hans salig hustru Margrete Tomasdatters dødelige afgang, og al den gæld, som
nogen har at kræve efter Christen Jørgensens hustrus afgang, skal Christen Jørgensen selv betale,
sammeledes gjorde Peder Ormstrup på sin hustru Maren Nielsdatters vegne, eftersom forskrevet
står.

(99)

** Las Jensen i Stevnstrup. Niels Sparkær forpligtede sig at skal betale Las Jensen al den gæld, han
kræver ham for på sin brors vegne.

** Poul Nielsen lod vurdere efterskrevne sølvskeer, som han har i pant af Oluf Tomasen i Mygind.



(100)

** Anders Ibsen i Tørring lod syne sig have fået en skade over sit øje og på sin hånd, som han
beskyldte Bartemeus i Albæk Oluf Andersen og Jens Hjulmand for.

** sandemændene. Karen Lygtemagers begærede fylding på sandemænd over Mikkel Graver for
gæld, så mødte Christen Hansen hendes søn og bekendte sig samme pendinge at have oppebåret af
Mikkel Graver, fordi han var hans mors værge.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Søren Sørensen Kare lod syne sig have fået en skade over sit øje, som han beskyldte Christen
Clemendsen for.

(101)

** Jens Sørensen. Jørgen Pedersen pantsatte ham sin gård på Hovmeden, for 100 gode daler og 8
daler til rente årligt.

** samme. sammeledes pantsatte Jesper Schernberg ham sin jord og ejendom på Vestergrave for 60
daler.

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

(102)

** Hans Kaffmester lod fordele for faldsmål.

** Bartemeus i Albæk. synsmænd hjemlede, at de har synet, at Bartemeus højre arm er slået af
leddet i armbuen, den venstre arm hos armbuen er sønderhugget, det venstre øre er tvært
sønderhugget, som han beskyldte Anders Ibsen i Tørring for.

** Jens Hjulmand i Albæk. sammeledes synede de Jens Hjulmand i Albæk har fået en stor skade på
for på sit hoved, og en skade hos den venstre side hans næse, som er gennemhugget i munden, og en
fortand afhugget, og beskyldte han Anders Ibsen i Tørring for den skade på hovedet, desligeste
havde han skader på hånden, og han beskyldte Jens Kock, som tjener på Sødringholm, for den
skade ved næsen over munden og i hånden.

(103)

** Oluf Andersen i Albæk lod syne sig at være hugget halv neglene af to fingre på hans venstre
hånd, og beskyldte han Anders Ibsen i Tørring.

** Christen Bay havde inden tinge æsket af Maren Bagerkone, salig Rasmus Bagers efterleverske, 9
daler af salig Niels Bays gæld, Rasmus Bager er blevet ham skyldig.



** Jens Sørensen inden tinge fremlagde et stykke af et gammelt sejl, som han beskyldte Laurids
Tomasen for at han skulle have stoppet i ---- i sit skib, og dermed forhundret den last, han skulle
have haft inde i hans skib for det meget vand, der var inde i skibet, og ikke kunne komme til
pumpen for samme stoppelse.

(104)

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Karen Jubileers. Christen Lygtemager i dag 4.ting æskede til hendes hus så mange, Rasmus
Jubileer var gæld skyldig, og da skal dem gøres udlæg.

** Peder Munkdrup på Christen Jensens vegne i Handerup lod fordele for hovedgæld Jellis
Johansen for en amme vin, han lovede for ham.

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for hovedgæld.

(105)

** Jens Sørensen. Frands Selkær bekendte, han fik til sin part af Jens Sørensens gods, som var på
hans skib, som forgik ved Sønderherred i Lolland, efterskrevne, som var i Jens Sørensens kiste,
låget blev sønderhugget på, og Søren Ingvardsen, født i Grenå, og Guldbrand Saxe, født i Norge, og
Jens Laursen, født i Ebeltoft, fik efterskrevne som deres part, og Jens Sørensen lod dem fordele for
skælme og tyve.

(106)

5/3 1599.

** Johan Kock lod fordele for faldsmål Knud Jensen, som tjente ham, for rede og regnskab for hans
gods, han har antvortet ham at forhandle for ham i Nibe og på Hirtsholmene, som er ved en 12
dalers gods eller mere.

** Tøger Andersen i Albæk og sandemændene. Jens Hjulmand fuldt og fast for tingsdom beskyldte
Jens Kock på Sødringholm og Anders Ibsen i Tørring, for de huggede ham sine skader med deres
værger, og bekendte, at Jens Kock og Anders Ibsen drog hans værge fra ham den tid, der lå 4 karle
på ham.

(107)

** Tøger Andersen på Bartemeus Jonsens vegne. Jens Andersen i Albæk vidnede, at på fredag 8
dage mod aften kørte Oluf Andersen i Albæk af byen med sin slæde, og der de kom uden haverne
på bakken, hvilede de, så kom Anders Ibsen og Jens Kock kørende fluks efter dem med deres slæde
og bad dem køre af vejen i m: pokkers navn, og så svarede Oluf Andersen, da kør selv af vejen i m:
pokkers navn, så sprang Jens Kock af slæden, og han og Jens Hjulmand faldt omkuld i et vandhul,
så løb Oluf Andersen til og drog Jens Kock af ham, og da han kom op, havde han sit værge i
hånden, og da havde Jens Hjulmand den skade i munden, så ville Jens Hjulmand have været over
hulvejen ad Anders Ibsen, og som han stod i hulvejen, stod Anders Ibsen på bakken og huggede til



Jens Hjulmand, og intet værge Jens Hjulmand havde i hånden andet end en kniv, og da talte
Bartemeus Jensen til dem og sagde, de handlede ugudeligt med hverandre, så gav Anders Ibsen sig
imod ham og slog ham med et draget værge, så han faldt omkuld, og da han bar armen op og ville
hytte sig, da huggede Anders Ibsen ham den skade på armen, og da Oluf Andersen kom løbende og
ville skille dem ad, huggede Anders Ibsen to stykker af hans fingre.

(109)

** Jens Kock på Sødringholm lod syne sig at være slået på sin venstre arm, som han beskyldte Jens
Hjulmand i Albæk og Morten Jensen sst for, og berettede, at den tid han var nedslået og lå på sit
værge, da drog Anders Ibsen værget fra ham og værgede begge deres liv med.

** Niels Rodskov i Vindbylund. Jens Kock på Sødringholm og Anders Ibsen i Tørring fuldmægtig
gjorde Niels Rodskov at tale deres sag til tinget.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

(110)

** Laurids Skriver rådmand. Mads Villumsen med hånd og mund solgte skødede og afhændede til
ham sin salig fars gård her sst, som han selv har arvet, og hans søskendes parter er ham tillagt for
sine salig forældres gæld at betale.

** Anders Jensen Kare lod fordele for hovedgæld.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål

(111)

** Jens Andersen. Mads Villumsen vidnede at den tid hans salig søster Dorte Pedersdatter, Oluf
Olufsens hustru, ved døden afgik, da bad hun ham, at han skulle hjælpe til gode, hendes børn måtte
bekomme de pendinge, hun lånte hendes far, 32 daler, da hun var i hans brød ugift.

** Peder Skov lod fordele for hovedgæld.

(112)

** Peder Knudsen skomager lod fordele for faldsmål Anders Knudsen i Stevnstrup og hans søn
Mikkel Andersen med flere for gæld.

** Peder Skov. Mikkel Clemendsen skrædder forpligtede sig at skal betale ham 14 mark inden skt
Volborgs dag.

** Mourids Christensen lod fordele for faldsmål.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål

(113)



** samme. sammeledes lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes lod fordele for gæld.

** Bodil Hansdatter Skrivers lod fordele for faldsmål

(114)

** samme. sammeledes lod fordele efterskrevne.

(116)

** Søren Segalt lod fordele for faldsmål Søren Jensen her sst for halvparten af en båd, han har lejet
ham fra Randers til Skagen og tilbage igen, og derover forsømt båden og forsat den.

(117)

12/3 1599.

** Jens Christensen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Jens Pedersen skrædder i øster Velling lod fordele for faldsmål.

** Anders Bjerring lod fordele for faldsmål.

(118)

** mester Jacob Jensen, sognepræst til Gråbrødre. Kirsten Fynbos, salig Rasmus Fynbos
efterleverske udkårede og fuldmægtig gjorde Tomas Clemendsen den tid til hendes værge at være
med hende at skøde mester Jacob halv den gård, hun påboer, så fremgik Tomas Clemendsen og
Kirsten Fynbos og med hånd og mund solgte og skødede til ham halvparten af hendes gård, og
takkede ham godt for god redelig betaling.

** Bay Pedersen og Søren Bay gav hver deres sag på efterskrevne at forhandle dem imellem til
endelig ende, om den trætte dem imellem er for husbygning husleje af salig Jens Bay borgmesters
gård.

(120)

** Anders Bay rådmand. synsmænd hjemlede, at Niels Pedersen skomager i sin gård har samlet sit
møg op til Anders Bays huslejder i Niels Pedersens gård, som deraf er noget fordærvet, og det
ligger en fod inde på Anders Bays tagdrop, så vandet står ind på hans hus, ham til skade.

** Jens Kare på Baltser Kares vegne. Anders Christensen, som er salig hr Christen Mouridsens søn,
solgte Baltser Kare sin bod i Løjborggyde.

(121)



** Christen Lydiksen på Dorte Andersdatters vegne afsagde arv og gæld efter hendes husbond
Christen Mollerups død, så hun ingen arv eller gæld vil nyde eller undgælde efter hans dødelige
afgang.

** Bendt Hansen lod fordele for faldsmål.

** Hans Gynther. efterskrevne vurderede en sort engelsk kappe med pikeret sidendont under og
med borter besat og silkevisker på akselen for 12 daler, som han har i pant af Jens Hammer, og som
han opbød til løsning.

(122)

** Christen Lygtemager lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. Peder Hvid vidnede, at 1594 ved skt Hansdag kom han til Mos i Norge
andendagen efter Oluf Olufsen var derfra draget, så gik han ind i KM søbod, og der lå der noget øl
med Oluf Olufsens mærke på, og der lå noget andet gods, som var Jens Andersen Skrivers, hvor
samme øl blev af, ved han ikke.

(123)

** Jens Skriver. efterskrevne med KM byfoged indlagde ham på Margrete Albæks part i Jens
Rasmussens ejendom for 6 daler.

** Christen Bay. sammeledes indlagde de ham på samme ejendom.

** Niels Bang. sammeledes indlagde de ham på samme hendes ejendom.

** Søren Jensen ridefoged på Dronningborg. Karen Tomasdatter med sin værge solgte til ham
hendes humlehave og kålhave vesten uden byen.

(124)

** Søren Gregersen lod fordele for faldsmål.

** Peder Knudsen Faxing lod fordele for faldsmål.

** Søren Kedelsmed. Anders Clausen bepligtede sig at skal betale ham hans gæld inden i dag 8
dage, eller da lide dele derfor.

(125)

** Anders Tjæreby lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare lod fordele for faldsmål i Sønderhald herred Galten herred og i Hovlbjerg
Middelsom og Sabro herreder Nørhald og Støvring herreder.



(132)

** Niels Jacobsen i dag sit 4.ting forbød alle og enhver at huse hæle, eller på deres gods her sst at
holde eller tilstede hans delte mand Niels Sparkær, borger her sst, eller hans gods eller farkoste,
såfremt de ikke vil rette og sætte for hvis, Niels Jacobsen ham med rette tilregne kan, og derover
bøde efter loven som vedbør.

(133)

** Mads Nielsen Sødring lod fordele for faldsmål blandt andre Margrete Jensdatter, Jacob Bays
steddatter.

** Christen Jensen Tved lod fordele for faldsmål.

(134)

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

** Inger Tomasdatter lod fordele for faldsmål.

(135)

19/3 1599.

** Søren Frandsen lod fordele for fald og gæld.

** Las Jensen i Stevnstrup for sin bror Jon Jensen, borger i Århus, og Peder Jensen i Tunglund lod
fordele for faldsmål og gæld.

** Christen Kovsted på salig Christen Jørgensens døtre Anne Christensdatter Marie Christensdatter
og Volborg Christensdatters vegne afsagde al arv og gæld efter deres far Christen Mollerups død og
afgang.

(136)

** Christen Kovsted lod vurdere to sølvskeer, som han havde i pant af Claus Ørn i Tulstrup, som
han opbød til løsning.

** Anders Ibsen i Tørring beklagede og søgte Bartemeus Jonsen i Albæk, for at han huggede ham
hans skade på hans hoved, som han sad på hans slæde, og et hul i hans vognkæp.

** sandemændene. Morten Jensen i Albæk med højeste ed og oprakte fingre benægtede, at han ikke
huggede Anders Ibsen eller gjorde ham skade, da han sad på hans slæde, ej heller han rørte Jens
Kock til onde.

** Tøger Andersen på Bartemeus Jonsens vegne hårdeligt benægtede, at han ikke huggede Anders
Ibsen eller gjorde ham skade, da han sad på hans slæde.



(137)

** Jens Hjulmand i Albæk. Jens Kock på Sødringholm for tingsdom fuldt og fast søgte og beskyldte
Oluf Andersen i Albæk, for han slog ham på hans arm med en vognkæp.

** Oluf Andersen i Albæk benægtede, at han ikke slog Jens Kock over hans arm med en vognkæp.

** Anders Jensen Kare. Søren Gregersen forpligtede sig at betale ham alt, hvis han bliver ham
skyldig inden i dag 8 dage.

** Anders Pedersen Stisen lod fordele for faldsmål.

** Anders Lassen i Rejstrup lod fordele for hovedgæld.

(138)

** Oluf Olufsen Jens Andersen Mads Vendelbo. førnævnte Mads Villumsen på sine egne, Anders
Bay på Anne Hans Bays vegne, Anders Kare på sine egne og sine børns vegne, Jens Andersen på hr
Keld Rasmussens og sin hustrus og på sine egne og sin hustrus vegne, Oluf Olufsen på sine egne,
og Christen Vendelbo på sin hustru Bodil Vendelbos vegne kendte sig over et venligt arveskifte at
have været med hverandre om al den arv, dem imellem var at skifte og dele efter salig Niels
Vendelbo og Kirsten Madsdatter, som er både i ejendom og regnskabsbøger, så Oluf Olufsen skal
have 22 daler, og Anne Pedersdatter skal intet have enten til indtægt eller gæld, Jens Andersen og
Bodil Vendelbos skal betale al den gæld, som findes i regnskabsbøgerne og tilstående gæld, og de
gav hverandre afkald for al ydermere arvekrav efter salig Niels Vendelbos og Kirsten Madsdatters
død.

(139)

** Mads Vendelbo, Anders Bay for Anne Pedersdatter og hendes børn, Oluf Olufsen for sig og sine
børn, Anders Jensen Kare for sig og sine børn, Jens Andersen på hr Keld Rasmussens og hans
hustrus vegne, og på sine egne og sin hustrus vegne, Christen Vendelbo på sine egne og sin hustrus
vegne, skødede Mads Villumsen alle de lodder og parter dem er tilfaldet i den gård, Niels Vendelbo
og hans hustru iboede.

(140)

** Søren Frandsen lod voldsværge Niels Mogensen i Nielstrup for gæld.

** Anker Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål.

(141)

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål.



(142)

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

(143)

** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål sine 4 bådsmænd Hans Selkær her sst Søren Ingvardsen,
født i Grenå, Guldbrand Saxe, født i Norge, og Jens Lauridsen, født i Ebeltoft, for skælme og tyve,
for de har forsat hans skib ved Sønderherred i Lolland og der sønderhugget hans kiste, røvet stjålet
efterskrevne af hans gods, og for de ikke har holdt ham deres tro tjeneste, som de ham lovet og
svoret har, og hans gods bortrøvet, som de burde at forsvare, og forladt hans sejl og skibsredskab i
frost og sne i vild mark, og ikke det forvaret.

(144)

26/3 1599.

** Christen Lauridsen snedker. Rasmus Christensen i Tindbæk gav ham afkald for al den arv, ham
er tilfaldet hos ham efter sin søster Mette Christensdatters dødelige afgang.

** Mogens Skov lod fordele for faldsmål.

** Niels Rodskov i Vindbylund på Anders Ibsens vegne i Tørring. efterdi Anders Ibsen har ladet
syne sår og skade, og derfor beskyldt Bartemeus Jonsen i Albæk Oluf Andersen og Jens Hjulmand,
og ikke de det lovligt har afbevist, da svor sandemændene dem derfor et fuldt vold over.

(145)

** sammeledes Jens Kock på Sødringholm. efterdi Jens Kock har ladet sig syne blåslået, og derfor
har beskyldt Jens Hjulmand i Albæk Oluf Andersen Morten Jensen, og ikke de det har afbevist, da
svor sandemændene dem alle derfor et fuldt vold over.

** Jens Hjulmand i Albæk. efter den klage han har gjort over Anders Ibsen i Tørring og Jens Kock,
tjenende på Sødringholm, for sår og skade, de har gjort ham, og ikke de det har afbevist, da svor
sandemændene dem derfor et fuldt vold over.

(146)

** Oluf Andersen i Albæk. efterdi Bartemeus Jonsen i Albæk og Oluf Andersen sst har ladet syne
sår og skade, og derover klaget over Anders Ibsen i Tørring, og han det ikke lovligt har afbevist, da
svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Anders Bjerring. Anders Christensen , som er salig hr Christen Mouridsens søn, fordum
prædiker til hospitalet her sst, skødede Anders Bjerring alle sine arveparter i sin salig fars gård.

** Las Andersen lod fordele for faldsmål.



(147)

** Peder Lang i Stånum lod fordele for faldsmål.

** Bertel Christensen lod voldsværge Peder Christensen i Bjerregrav.

** Laurids Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Oluf Frandsen lod fordele for faldsmål.

** Niels Brorsen lod fordele for hovedgæld.

(148)

** Søren Knap. Rasmus Christensen i Bjerregrav forpligtede sig at han skal betale ham 4 mark
inden skt Mikkelsdag førstkommende.

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

** Rasmus Hansen. efterskrevne gjorde Niels Eriksen sst hans skudsmål, ham i sit herskabs forfald
så forhindret at være, at han ikke kan møde til bytinget i dag at svare imod Rasmus Hansens tiltale.

(149)

** Rasmus Christensen på sine egne vegne lod fordele Søren Sørensen,født i Brundt.

** Christen Jørgensen på Poul Nielsens og alle salig Hans Tomasens slægt og venners vegne efter
deres fuldmagts lydelse lydeligt i dag for tingsdom tilbød, at efterdi Jens Kare borgmester her sst
han tilbød på sin søns vegne guld sølv og pendinge at vil give dem for deres døde frænde salig Hans
Tomasen, om de ville savne sagen med ham på hans søns vegne, da er de blevet endregteligt til
sinds, dersom Jens Kare vil give dem for deres mand 400 gode daler, da vil de indgå med ham en
ærlig kristelig forligelse, som godtfolk bør at gøre.

(150)

2/4 1599.

** Jens Mikkelsen i Assentoft lod fordele for hovedgæld.

** samme. sammeledes lod han på Mads Ibsens vegne i vester Alling fordele for hovedgæld.

** Christen Madsen lod fordele for faldsmål.

(151)

** Morten Nielsen foged på Løjstrup lod fordele for faldsmål Jens Hammer guldsmed for 5 lod
sølv, som han skulle have gjort ham 2 sølvskeer for.



** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

** Christen Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Ibsen. Mads Ryum bekendte sig skyldig at være ham 200 gode daler, som han ham lånt
har, og derfor pantsatte to sine boder næst hos hans port til et brugeligt pant, og husleje deraf at
oppebære.

(152)

** Poul Nielsen. Jens Kare borgmester på sin søn Baltser Jensens vegne kundgjorde, at hvis
kontrakt, han har optaget efter dannemænds soning imellem Poul Nielsen på sine egne og venners
vegne og Baltser Jensen for salig Hans Tomasens bane, så vidt som uvillige dannemænd kan kende
billigt og ret at være, skal han holde fast og urykkeligt, så Poul Nielsen og sine venner intet skal
have ham at beskylde.

** Jens Kare borgmester for tingsdom udlagde til landbod på sin søn Baltser Jensens vegne 14
rigsdaler, som Peder Munkdrup tilfandt ham at udlægge, efterdi Baltser Jensen af sandemændene er
svoret til fred og bod, og efterdi Poul Nielsen, som er ret eftermålsmand, ikke dem ville annamme,
da har byfogden dem til sig annammet.

** Peder Ormstrup. Hans Byrial tilfandt Peder Ormstrup og Ejlert Meyer at gøre rede og regnskab
med hverandre om hvis gældssag, dem imellem er.

(153)

** Baltser Jensen Kare. byfogden på KM vegne oprejste Baltser Jensen Kare for salig Hans
Tomasens bane, efterdi han er svoret til fred og bod, og deres ed af landsdommerne er fundet ved
magt, og han landboden i sølv og rede pendinge har udlagt for fulde to 18 mark efter loven, og lyste
KM fred og beskærmelse over Baltser Jensen mod alle dem, som ham efter denne dag ville fejde
eller uførme for Hans Tomasens bane, under den straf, som loven og recessen medfører.

** Poul Nielsen. Ejlert Meyer sagde, han havde ikke befalet Poul Nielsen at betale eller udlægge for
salig Mette Pedersdatters gæld, for hvis ham for sin og sin hustru Inger Tomasdatters anpart kan
tilkomme at betale.

** samme. Poul Nielsen tilspurgte Ejlert Meyer, om han ingen pendinge har betalt ham i deres
fælles arvegæld, dertil svarede Ejlert Meyer, at det er ikke det, han ved.

(154)

** samme. Poul Nielsen tilbød sig efter uvillige dannemænds tykke at udlægge Ejlert Meyer på
hans hustrus vegne skel og fyldest for hans anpart arvelodder i hans salig mors og brødres
ejendomme for så vidt, han deri på sin hustrus vegne kan tilkomme med rette.

** fru Sofie Rostrup til Løjstrup. Jesper Schernberg for tingsdom sagde, at alt hvis fisk, han havde
fået af Berent Skrædder, foged i Romsdal i Norge, som var salig Mads Sandbergs foged, havde han
betalt ham, undtaget hvis, han havde antvortet ham til salig Mads Sandberg.



(155)

** samme. Jost Jensen, som fordum tjente salig Berent Skrædder i Romsdal i Norge, vidnede, at
han tilvejede Jesper Schernberg i Bergen i august 1597 50 vogne rødskær, og salig Berent eller hans
arvinger har aldrig bekommet skilling eller skillings værd for dem, som er 44 daler, og satte i rette,
om Jesper Schernberg ikke er pligtig samme gæld at fuldgøre.

(156)

** Maren Kleinsmeds lod fordele for faldsmål.

** Bay Pedersen lod voldsværge Søren Andersen Tømmermand for 6 mark.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(157)

** Las Andersen. Jens Sørensen kendte sig skyldig at være ham 212 rigsdaler, og derfor pantsatte
ham sin gård, han nu iboer.

** Niels Mortensen Kær på sin far Morten Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

(158)

16/4 1599.

** Peder Christensen Skriver. Jens Christensen Skriver rådmand her sst skødede sin svoger Peder
Skriver en sin gård og ejendom på Hovmeden.

** Mikkel Skriver i Mariager. Hans Byrial kendtes sig skyldig at være ham 100 gode daler, og
derfor pantsatte ham alle de lodder og parter, han har i pant af salig Mikkel Keldsens børn i en gård
på Brødregade.

(159)

** Peder Jespersen. efterskrevne vurderingsmænd kundgjorde, at de ikke kunne kende Tomas
Godskes have østen Flintbjerg at være mere værd end 9 daler, fordi gærderne er øde om samme
have.

** Christen Kovsted lod fordele for faldsmål.

(160)

** Jens Sørensen. Peder Knudsen skomager forpligtede sig at han skal betale ham 11 daler inden i
dag 14 dage førstkommende.

(161)



23/4 1599.

** Jens Christensen Skriver. efterskrevne hjemlede, at de har synet og set imellem Jens Skriver og
Niels Bangs ejendomme, hvor der ikke er mere end 3 kvarter jord imellem Jens Skrivers
hjørnestolpe og Niels Bangs huslejde.

(162)

** Peder Jespersen. synsmænd hjemlede syn mellem Bodil Vendelbos Hans Skriver og Peder
Jespersens haver på hendes mellemgærde, som hun bør at lukke, er plat ingen lukkelse, hverken ris
eller staver, og i lige måde er det lukkelse mellem Peder Jespersens og Niels Bodelsens haver plat
forrådnet og aldeles uduelig, og ingen skade det kan afværge.

** Anne Jensdatter, som tjener Maren Skrædderkone, lod vurdere en gammel klædekjortel, som hun
har i pant af Frands Selkærs hustru for 8 mark.

(163)

** Jens Mikkelsen i Albæk. efterskrevne synede, at Christen Mikkelsen i Albæk, som nu ligger
under badskærs hånd til Søren Kares, ham er hugget et stykke af hans hoved med hår kød og ben for
over hans pande, som han beskyldte Peder Poulsen i Lind for, og er ham slået slag over hans hals
og skulder, som han beskyldte Niels Lauridsen i Lindgård for.

** samme. Poul Nielsen i Lind for tingsdom sagde, at Christen Mikkelsen stødte hans søn Peder
Poulsen på hans hage med dupskoen af hans værge, førend han gjorde ham skaden.

** Laurids Pedersen glarmestersvend lod syne sig have fået en skade i den venstre side på sit hoved,
som var blodigt, som han beklagede, at to drenge slog ham i dag i sin fars hus, som er Mogens Kås
til Støvringgård hans drenge.

(164)

** Jesper Christensen foged på Sødringholm. efterskrevne kundgjorde, at det er dem i sandhed
vitterligt, at al den ejendom Peder Munk til Sødringholm har her i Randers på Østergrave, har stået
øde i næst to forgangne år, og ingen dem har besiddet uden Simon Poulsen, som årligt har givet til
husleje to daler, som Peder Munk har undt ham det derfor.

(165)

** Niels Jacobsen. synsmænd hjemlede, at de har synet en ask er hugget ned mellem Niels
Jacobsens og Jellis Johansens haver, som dem synes har stået ret i skellet, og Villum Johansen
bekendte sig samme ask at have nedhugget og sat et nyt gærde, og tilbød sig, at hvis det er sat uret,
vil han føre det til rette igen.

(166)



** Peder Lassen borgmester. Jørgen Mortensen skomager skødede ham en sin have, som hans salig
far fradøde.

** Jens Andersen Skriver lod fordele ung Peder Pedersen for hovedsagen på hans egne og hans bror
Hans Pedersens vegne for afkald efter en kontrakts formelding 19/11 1594.

(167)

** Anker Poulsen lod fordele for faldsmål Keld Skriver i Viborg.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Anders Kare. synsmænd hjemlede, at de har synet i Anders Kares gård, som Niels Guldsmed nu
iboer, i forstuen er et hul på et vindue, og der er to nøgler borte til et skab, og i stalden er
spilbomme og andet borte.

(168)

** Søren Jensen i Ejstrup. Bertel Christensen her sst havde tiltale til Søren Jensen for et par bukser,
han havde antvortet hans bådsmand, som skulle være Søren Jensens bror, den sidste vinter, han
sejlede med ham til Lübeck, og efterdi han havde været skipper på skibet, burde han derfor stå ham
til rette, dertil svarede Søren Jensen, at hverken han eller hans bror har taget nogle bukser i
forvaring for ham, hvorfor fogden ikke vidste noget lovmål at stede over Søren Jensen for den sag,
men ham at tiltale den, som han kan bevise sig samme bukser at have antvortet.

(170)

30/4 1599.

** Niels Runger lod fordele for faldsmål.

** Mikkel Clemendsen skrædder. Peder Lucasen i Fårup i Krogsbæk sogn på sine egne og sine
søstre Mette Lucasdatters Else Lucasdatter og Anne Lucasdatters vegne og Hans Lucasen her sst på
sine egne vegne gav Mikkel Clemendsen afkald for al den arv, dem efter deres salig mor Anne
Sørensdatters arveligt er tilfaldet.

** Christen Lydiksen hos Morten Ryums lod fordele for hovedgæld.

(171)

** Hans Byrial. synsmænd hjemlede, at de har synet noget jord i Voldum mark imellem Hans
Byrials pløjning og Hans Skrivers jord, og Bodil Vendelbos har ladet pløje fra Hans Byrials jord.

** Morten Nielsen på Løjstrup på sit herskab fru Sofie Rostrups vegne. Jesper Schernberg bekendte
sig at være hende skyldig 43 daler, og derfor pantsatte hende sin have på skt Peders kirkegård.

(173)



7/5 1599.

** Jens Mikkelsen i Assentoft lod fordele for hovedgæld.

** Christen Pedersen. efterskrevne vidnede, at på 2.påskedag købte Christen Pedersen 5 unge
galtsvin for sin dør, som Søren Rasmussen i Norring har taget tagsmærke på, og ikke de kendte den
karl, han købte samme svin af.

(174)

** Søren Rasmussen i Norring. efterskrevne vidnede ved deres sjæls salighed med oprakte fingre, at
de 5 unge galtsvin, som han har taget tagsmærke på, er hans kvæg og hjemmefødinge, og de imod
hans vilje er ham fra hænde frakommet.

** Christen Pedersen. efterskrevne tilstod, at de i dag for bytinget har set og hørt, at Christen
Pedersen gav sin lov at være fuld og al lovtidsdag med dannemænd og dannesvende gilde og give,
at de svin, som Søren Rasmussen i Norring har ladet tagsætte her sst, er hans rette køb, og har givet
derfor sin fulde værd, og er derfor hverken tyv eller tyvs vidende og ved sin købsmand hverken
levende eller død, og brast ham ingen være, og meldte de samme hans lov stadig og fast at blive,
indtil den rykkes efter loven.

(175)

** Søren Rasmussen i Norring i lige måde gav sin lov fuld og al, og tilvordede sig samme svin for
sine rette hjemmefødning, og brast ham ingen være, og meldte efterskrevne hans lovhøringe.

(176)

** Saxe Andersen. Peder Munkdrup byfoged Anders Bay Mogens Skov Anker Poulsen Oluf
Olufsen Christoffer Olufsen med sin hustrus råd fuldbyrd vilje og samtykke solgte og skødede fra
sig og deres arvinger til Saxe Andersen deres gård og ejendom, og takkede ham for god betaling.

** Rasmus Christensen. Søren Nielsen Byrial bepligtede sig at skal betale ham alt hvis han bliver
ham skyldig eller tale hans minde derfor.

** Peder Skov lod fordele for faldsmål og gæld.

(177)

** sandemændene. Jens Jensen på menige sandemænds vegne havde tiltale til Niels Rodskov i
Vindbylund for 5 hestelejer for 5 sandemandstov, de skulle have svoret og gjort her til bytinget,
som han har dem tilkrævet, hvortil Niels Rodskov svarede, at samme sandemandstov under een
lysning og en opkaldelse skulle været svoret og gjort, og mente fordi samme sandemænd ikke burde
uden en aleneste hesteleje at have for alle førnævnte tov, hvorefter blev afsagt, at da sandemændene
er opkaldt til 5 tov at gøre, så er Niels Rodskov pligtig at give dem deres hesteleje efter loven.

(178)



** Laurids Mortensen. synsmænd hjemlede, at de har synet imellem Laurids Mortensens og Jens
Andersens jord i Voldum mark, at Laurids Mortensens jord på en ager er fraordet til Jens Andersens
jord, og samme jord har Jens Andersen ladet så med havre.

(179)

** Laurids Skriver lod fordele for faldsmål.

(180)

14/5 1599.

** Poul Nielsen. synsmænd hjemlede, at de har synet og set på den gård, salig Tomas Ferslev
iboede, hvis brøstfældighed nu findes på samme gård. varsel til Ejlert Meyer Christen Jørgensen
Niels Sparkær Peder Ormstrup.

(182)

** samme. efterskrevne vidnede, at de efter Poul Nielsens begæring havde været hos Ejlert Meyer
og tilbød ham til regnskab efter salig Mette Pedersdatters og Hans Tomasens afgang, og da svarede
Ejlert Meyer dem, at han lå på hans farende veje udenlands, når han kommer hjem, vil han gerne
være til rede og regnskab med ham.

(183)

** Inger Tomasdatter. efterskrevne vidnede, at de efter Ejlert Meyers begæring havde forbudt Poul
Nielsen at bygge på deres anpart i den gård, salig Mette Pedersdatter iboede og fradøde, så vidt som
Ejlert Meyer og hans hustrus anpart i samme gård kan sig belange.
** Tomas Ibsen. Jens Sørensen Skøt i Hollandsbjerg på sin søsterdatter Else Vernersdatters vegne,
salig Verner Pottemagers datter her sst, som han er værge for, i sin bror Christen Sørensen Skøt
hans nærværelse og med hans bevilling og samtykke skødede Tomas Ibsen en abildhave vesten
uden Randers, som var Verner Pottemagers have.

(184)

** Jens Skriver rådmand. synsmænd hjemlede, at de har synet set og målt imellem mester Tøgers
og Jens Skrivers ejendomme.

(185)

** Anders Ibsen i Tørring havde ladet stævne Bartemeus Jonsen i Albæk for hvis, han er lovligt
faldet til ham for den vold, han er oversvoret for bårdag, så mødte Søren Jensen slotsfoged på
Dronningborg og mente, at ham ikke lovligt nu burde nogen bøder at fravises, efterdi den sag er
indkaldt til Viborg landsting, hvilket byfogden bifaldt og afsagde.

** Anders Jensen Kare lod fordele for hovedgæld.

(186)



** Laurids Skriver. efterskrevne kundgjorde, at de med KM byfoged havde udlagt Laurids Skriver
af Jørgen Mortensens bo for 19 daler efter hans delebrevs lydelse efterskrevne løsøre og indbo.

** Laurids Skriver. Anders Madsen brun skomager her sst på sine egne Peder ---- på sin hustru
Anne Madsdatters og hendes søstre Malene Madsdatter og Bodil Madsdatters vegne skødede
Laurids Skriver den gård på Vestergrave, deres salig far Mads Brun skomager iboede og fradøde.

(189)

** Laurids Skriver. Jørgen Mortensen forpligtede sig at gøre Laurids Skriver det hus ryddeligt
inden 8 dage, som han nu iboer.

** Laurids Skriver udæskede af hospitalet sin lovforvundne mand Peder Gundesen og derfor ladet
give Niels Christensen hospitalsforstander varsel.

** Jens Skøt i Hollandsbjerg. vurderingsmænd vurderede Verner Pottemagers have vesten udenfor
Randers for 18 daler.

** Niels Bodelsen skomager. Johanne Christensdatter, borgerdatter her sst, udkårede og fuldmægtig
gjorde Christen Christensen borger sst til hendes værge, hvorefter han med hende solgte og skødede
til hendes bror Niels Bodelsen hendes kålhave vesten uden Randers på volden.

(190)

** Christen Eskesen borger i Skive lod fordele for hovedgæld.

** samme på Peder Christensen i Hindsels hans vegne for 98 daler.

(191)

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Villadsen fisker lod fordele for hovedgæld.

(192)

21/5 1599.

** Oluf Olufsen havde i rette stævnet salig Niels Vendelbos arvinger med hans regnskabsbog, som
blev fremlagt, hvori findes indskrevet, jeg gjorde regnskab med Niels Vendelbo onsdag efter skt
Mortensdag 1575, og blev alting klargjort så nær 20 daler, jeg blev ham skyldig.

** samme. Mads Villumsen vidnede, at den gæld, som står i hans salig fars regnskabsbog på
Laurids Hammer, er på arveskifte efter hans fars og mors død tilskiftet Oluf Olufsen på sin
afgangne hustrus vegne, og han var af sin far tit og ofte udsendt at kræve Laurids Hammer for
samme 22 daler, og efter hans død havde Bodil Hammers begæret af ham, at han ikke skulle lade
Oluf Olufsen få samme regnskabsbog, da plagede han dem uden al nåde, og Bodil Vendelbos,



Christen Vendelbos hustru, vidnede, at Laurids Hammers arvinger tit og ofte i Kirsten Madsdatters
velmagt havde været i deres hus og begæret dag og respit på samme gæld, og Jens Andersen Skriver
vidnede, at den sidste gang tinget blev holdt på rådhuset, som var 5/3, da havde Oluf Olufsen tiltale
til Jens Hammer for nogen gæld, Laurids Hammer skulle være Oluf Olufsen skyldig, og da
fremlagde Jens Hammer en seddel, som skulle være uddraget af hans fars testamente, og i samme
seddel fandtes ikke Oluf Olufsens navn, men Niels Vendelbos navn fandtes deri for 22 daler, og
dem var han bestandig, at hans far var Niels Vendelbo skyldig.

(193)

** Bodil Hammers for tingsdom ved højeste ed berettede, det vidne Mads Villumsen vidnede imod
hende, at hun aldrig havde samme ord.

(194)

** Jens Andersen Skriver med høringsdele havde tiltale til Mads Villumsen for et sølvbælte
forgyldt på 60 lod, som hans hustru skulle have lånt ham for 12 år siden, så mødte Mads Villumsen
og fremlagde en dom af borgmester og råd i dag 8 dage udgået, som har fundet samme sag til
bytinget at komme, og efterdi samme dom ikke er udgået før i dag 8 dage, vidste fogden intet
lovmål at stede over Mads Villumsen.

** samme. efterskrevne vidnede, at Mette Jensdatter, Jens Skrivers hustru, for dem har bekendt, at
hun lånte hendes salig mor det forgyldte sølvbælte, Jens Andersen og Mads Villumsen omtrætter.

(195)

** Jens Andersen Skriver. Mette Jensdatter ved al sin saligheds velfærd og ønskede sig under
djævlens fod benægtede aldrig at have talt de ord, som i dag på hende er vidnet, og hun aldrig lånte
noget menneske samme bælte uden Mads Villumsen alene, det som han har pantsat Mikkel Skriver
i Mariager.

** samme. Mads Villumsen for tingsdom hårdeligt benægtede, at han aldrig har fået skilling eller
skillings værd af hans søster Mette Jensdatter, hvortil Jens Andersen Skriver svarede jo.

** samme. efterskrevne vidnede, at Søren Rasmussens hustru for dem har bekendt, at det sidste
Mette Jensdatter var i hendes hus, da bekendte hun for hende, at hun sendte hendes salig mor to
sølvbælter, det ene beholdt hun, og det andet sendte hun hjem igen. Jens Andersen og Mette
Jensdatter til vedermåls ting.

(196)

** samme. Oluf Olufsen vidnede at et års tid før hans salig hustru døde, da bekendte hun for ham, at
hendes salig mor var hos hende og lånte hendes bælte, og da bekendte hun, at hun og havde lånt
Mette Jensdatters bælte. Jens Andersen og Mette Jensdatter til vedermåls ting.

** Else, Peder Frandsens efterleverske. Søren Frandsen i Albæk gav hende for sig og sin søster
Maren Frandsdatter og alle deres arvinger afkald for al den arv, dem er arveligt tilfaldet efter Peder
Frandsen.



(197)

** Peder Munkdrup byfoged lod fordele for faldsmål Jellis Johansen for 24 daler for en amme vin,
han har lovet for ham til Christen Jensen i Handerup, og ikke han ville holde ham samme løfte
skadesløs.

** samme lod fordele hans hustru Maren Pedersdatter for to køer og en kvie, hun forholder ham,
som tilforn til ham er udlagt for 18 daler.

(198)

4/6 1599.

** Oluf Olufsen. Mads Villumsen vidnede, at den tid, hans salig far og mor ved døden afgik, var
han i KM tjeneste og tolder på Mos, og siden han er kommet af samme tjeneste, har han været
forhindret i Norge med KM restants at indkræve, hvorfor ikke kunne ske arveskifte, før han
hjemkom. varsel til Jens Hammer og hans søstre Anne Lauridsdatter og Bodil Lauridsdatter.

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål.

(199)

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at de ikke hørte, at Mads Villumsen krævede noget
sølvbælte, som hans mor eller søster Mette Jensdatter skulle være ham skyldig, og ej heller han
bekendte, han havde noget sølvbælte i pant af hans salig mor for nogen gæld, og hvis gæld, hans
salig far og mor var ham skyldig, fremlagde han hans seddel på.

(200)

** Mads Villumsen imod samme vidne vidnede, at den tid, han boede i Randers, lånte han sin salig
mor en sum penge, og da antvortede hun ham nogen sølvbælter i pant, og når de igen må forskaffe
ham samme pendinge, da skal de igen bekomme deres sølvbælter.

** Peder Jespersen. Jens Christensen skomager skødede ham alle de lodder, han har arvet i sin salig
fars gård på Vestergrave.

(201)

** Mads Villumsen. Helvig Pedersdatter Anne Pedersdatter og deres mor Anne Vendelbos vidnede
om det sølvbælte, som Jens Andersen og Mads Villumsen omtrætter, at Mette Jensdatter bekendte i
deres hus, at hun lånte hendes mor et sølvbælte, og sendte hende to i hendes hus, det ene beholdt
hun, og det andet sendte hun hende hjem igen.

** Jens Andersen. efterskrevne vidnede, at Karen Mogensdatter var med Mads Villumsen udenfor
Jens Vendelbos dør og spurgte hvorledes det skulle være med den bislet, Jens Andersen havde ladet
gøre hos hende på den pendinge, han skulle have af Laurids Skriver, da svarede Mads Villumsen
hende, at dersom hun ville give ham samme pending, som Jens Skriver havde ladet arrestere hos



hende, da skulle han fly Karen Mogensdatter Mette Jensdatters bælte, inden han drog fra byen, om
han var en ærlig karl, så måtte hun antvorte Mette Jensdatter samme bælte igen.

(202)

** Jens Andersen Skriver. Mette Jensdatter ved hendes sjæls salighed og ved al den lod og part, hun
vil have hos den almægtige Gud benægtede, at hun aldrig lånte hendes mor hendes sølvbælte, men
hun lånte hendes bror Mads Villumsen samme bælte.

(203)

** Anders Rasmussen i Lem lod syne sig at have to sår ved hans øje, og han beskyldte Jens N, som
tjener Mikkel Dal i Harreslev, og Jens Jensen, at de slog ham i Oluf Ferslevs stue her sst.

** Christen Jørgensen til 4.ting fremæskede Ejlert Meyer og hans hustru til skifte og jævning efter
hans salig hustru Margrete Tomasdatter.

(204)

** Tomas Knudsen lod fordele for faldsmål.

(205)

11/6 1599.

** Rasmus Christensen lod fordele for faldsmål.

** Sidsel Mørks, Rasmus Tomasens hustru. Inger Olufsdatter i Falkenberg for sig og sine børn Jens
Keldsen og Maren Keldsdatter solgte til hende den lod og part, som samme børn efter deres salig
farmor Maren Mørks arveligt er tilfaldet i den gård, Rasmus Tomasen iboer.

(206)

** Laurids Mortensen i Ammelhede lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen på byens vegne. Peder Munkdrup tilfandt Niels Lassen i Lem at tiltales med vold
for tørv, han har skåret i Jomfruløkken.

** Laurids Markmand lod syne sig at have fået en skade ved hans øre, som han beskyldte Jens
Andersen for, at han slog ham med knoppen på sin daggert.

** Niels Jacobsen på byens vegne. synsmænd hjemlede, at de var til syn på nogen tørv, som nyligt
var gravet i Randers mark og frihed, som kaldes Jomfruløkken, som var hedentaget og afført.

(207)



** Peder Skov. synsmænd hjemlede, at de havde synet imellem Peder Skovs og Rasmus
Christensens haver, at det mellemlukkelse, Bertel Christensen tilkommer at holde færdigt, kan
ingen skade afværge.

** Ejlert Meyer. synsmænd hjemlede, at imellem Ejlert Meyer og Baltser Villadsens haver, som
Baltser Villadsen tilkommer at holde færdig, er hans mellemlukkelse aldeles øde, og hverken ris
eller staver på.

(208)

** Anders Kare lod fordele for faldsmål.

** Jørgen Pedersen lod fordele for fald og gæld.

** Poul Nielsen lod fordele for faldsmål.

(209)

18/6 1599.

** Mogens Brorsen i Askildrup lod fordele for hovedgæld.

** Niels Skriver, rådmand i Århus. efterskrevne med KM byfoged her i byen har indvordet Niels
Skriver i Rasmus Tømmermands gård for 82 daler efter hans delebrevs lydelse, så vidt hans anpart
kan sig deri belange.

** Niels Jacobsen. Johan Andersen borger i Århus fuldmægtig gjorde ham at tiltale så mange, som
kan findes at have ført jord grund og andet ud med byens vold hans ejendom til skade.

(210)

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at 13/11 1591, da arveskifte blev gjort imellem
Mette Jensdatter og hendes børn stedbørn og medarvinger efter salig Peder Pedersens afgang, den
samme tid og dag fremlagde Mette Jensdatter over skifte det sølvbælte, der Jens Andersen og Mads
Villumsen omtrætter, og loddet gik på samme arv, da tilfaldt Mette Jensdatter samme bælte igen i
hendes lod, og hendes medarvinger fik vederlag derimod igen.

** Niels Jacobsen. efterskrevne vidnede, at de 4/6 var i Lem i Niels Lassens hus og gav ham varsel
fra borgmester og råd for syn for tørveskær i Jomfruløkken, da svarede han dem, at han bekendte at
have skåret nogle få tørv der, men dem ville han hverken flytte eller befatte sig videre med.

** Niels Kolding. Knud Skrædder skødede ham en sin have uden Østerport.

(211)

** Jens Andersen Skriver. Anne Pedersdatter salig Hans Bays hustru vidnede, at salig Niels
Vendelbo gav hendes søster Mette Jensdatter et stort forgyldt sølvbælte, der hun blev gift med



Peder Pedersen, og tit og ofte havde hendes søster Mette Jensdatter beklaget sig for hende, at hun
havde lånt hendes bror Mads Villumsen samme bælte.

** samme. stadstjenerne vidnede, at 24/5 var de i Søren Rasmussens hus og gav Mads Villumsen
varsel for Jens Andersen Skriver, og da begærede Mads Villumsen sedlen, som de antvortede ham,
og han tog den og gemte den, og sagde, han ville rette sig efter samme seddel

(212)

** Niels Pedersen skomager lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. efterskrevne vurderede en ny sort engelsk kappe, som kunne være værd 7 daler.
varsel til Niels Sparkær.

** Oluf Olufsen. Peder Munkdrup byfoged kundgjorde, at han har arresteret for Oluf Olufsen i
Niels Sparkærs kappe for 10 daler.

** Oluf Olufsen. Mads Villumsen fuldmægtig gjorde Oluf Olufsen til sin søster Bodil Vendelbos
værge at værge og være i hans fraværelse, ligesom han selv personlig tilstede var.

(213)

** Mogens Skov lod fordele for hovedgæld.

** Christen Snedker lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. Johan Andersen borger i Århus lod læse to papirsbreve, det ene fra Mourids
Stygge til Holbækgård, hvori han gør vitterligt, at han for troskab og villig tjeneste, som denne
brevviser Johan Andersen, hans foged på Holbækgård, ham gjort og bevist har, skøder ham al den
lod del og anpart i den øde jord i Randers, som hans salig far tilhørte, og som han har arvet, dateret
Holbækgård 11/1 1585. før Johan Andersen gav Niels Jacobsen skøde på samme øde jord lod han
læse samme to skødebreve, og i det andet gør Inger Stygge til Viskumgård vitterligt, at hun for
villighed og troskab, som Johan Andersen i Hejselt hende bevist har, den stund, har i hendes bror
Mads Stygges tjeneste, har undt og skødet ham den lod og del i den øde jord i Randers, som hun
efter hendes salig far og efter hendes salig søster Kirstine Stygge arvet har, og hun har bedt hendes
bror Mourids Stygge og hendes søster fru Anne Stygge til Sødringholm med hende at forsegle,
dateret Holbækgård 22/3 1590.

(215)

** Tomas Møller lod fordele for faldsmål.

** Niels Jacobsen. Johan Andersen borger i Århus skødede Niels Jacobsen al sin lod og anpart i den
efterskrevne øde og ubyggede jord i Randers, næst op til den gård salig Peder Pedersen fordum
borgmester iboede, og Niels Jacobsen nu i værge og brug har.

(217)



** Niels Jacobsen. Villum Johansen forpligtede sig at føre til rette inden i dag 8 dage først kommer,
hvis der findes til ulovlig bygning imellem Niels Jacobsens og Stig Pedersens haver med det
mellemgærde, han der har ladet opsætte.

** Bodil Vendelbos til 4.ting har lyst og ledt efter noget af salig Christen Vendelbos gods, som skal
findes hos nogen godtfolk både her i byen og uden byen, og mener at hvem som samme gods findes
hos, de bør at forskaffe det igen i hendes hus.

(218)

25/6 1599.

** Jørgen Pedersen lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jonsen lod fordele for faldsmål.

** Hartvig Clausen lod fordele for faldsmål.

(219)

** Niels Jacobsen i dag til 4.ting udæskede Kirsten Hungstrups, som er Jens Hungstrups hustru og
hendes værge, og forbød nogen at huse eller hæle hende.

** Knud Ammelhede. synsmænd hjemlede, at de i dag har synet og set førnævnte Knud Mortensen
i hans hus, og ham er gjort en stor skade bag i hans venstre skulder med en pummert, som går ind så
langt som en finger, som han sagde Mads Ryums søn slog ham, og på hans venstre hånd var huden
over to fingre afslået, som han beskyldte Mads Ryum, for han slog ham samme skade og slog ham
omkuld og trådte ham under sine fødder, og han beskyldte Mads Ryum, for han slog hans hustru, da
hun ville befri hendes mand fra Mads Ryum, da han lå på ham og knoget ham under sine knoer.

(220)

** Niels Jacobsen på byens vegne. efterdi Niels Lassen ulovligt er indgået i Randers mark og gravet
tørv i Jomfruløkken, som er byens frihed, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Peder Munkdrup på Niels Snedkers vegne lod voldsværge på KM og byens vegne Jens Jostsen
Mariager skomagersvend, for han har såret og uførmet Niels Snedker.

** Randers by. efterdi Jens Jensen, barnfødt i Mellerup, og Jens Nielsen tjenende Mikkel Dal i
Harreslev har såret og uførmet Anders Iversen i Lem, og ikke det afbeviste, da svor sandemændene
dem derfor et fuldt vold over på KM og byens vegne.

(221)

** Oluf Ferslev lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver i dag til 4.ting udviste Tysk Mette og Johanne Søren Jensens.



** Jens Sørensen lod fordele for faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(222)

9/7 1599.

** Søren Segalt udviste Mikkel Skrædder fra den bod, han påboer.

** Anne Nielsdatter i Gettrup, salig Simon Nielsens efterleverske, Niels Christensen Hjulmand på
sine egne og på sine søskende og medarvingers vegne gav hende afkald for den arv, dem er arveligt
tilfaldet efter Simon Nielsens dødelige afgang.

** Niels Hjulmand. Anne Nielsdatter i Gettrup med hendes fuldmægtige og udkårne værge Mikkel
Jensen i Gettrup tilbepligtede sig og sine arvinger at skal betale og aflægge al den gæld, som nogen
med rette har at kræve efter hendes husbonds dødelige afgang, og at holde Niels Hjulmand og hans
arvinger aldeles skadesløs efter denne dag.

(223)

** Tomas Iversen skomager i dag sit 4.ting har opsagt den ejendom, han påboer, til Kirsten
Nielsdatter.

** Maren Nordbys lod syne sig at være slået over hendes arme 13 pletter, som var gule og blå, og
hendes hånd og aksel, og hendes tænder på den højre side var slået løse, som hun beskyldte Laurids
Bøssemager for, at han slog hende samme skade med et skibsror.

** Peder Lassen borgmester. Christen Christensen Hårbo skødede ham en sin have i den lille gyde
bag hos Bay Pedersens abildhave.

(224)

** Villum Johansen. efterskrevne vidnede, at i salig Søren Hofmands velmagt ferdede de på et
mellemgærde for ham imellem hans have og Stig Pedersens have, og der de kom til den ask, som nu
er nedhugget, som Niels Jacobsen og Villum Johansen omtrætter, der bøjede gærdet sig vesten om
asken, og asken stod inde i Stig Pedersens have den tid, dertil svarede Niels Jacobsen, at det skal
bevises, at der nogen tid i mands minde skal befindes at have stået staver næst vesten op til samme
ask, og derhos forbød fogden at stede noget vidne på salig Niels Hofmand, som ved døden er afgået.

** Peder Munkdrup. Jens Andersen Skriver forpligtede sig at skal tale hans minde på KM vegne for
den uførm, han gjorde på Laurids Markmand.

(225)

16/7 1595.



** Mads Ryum Laurids Mortensen Knud Ammelhede. efterskrevne vidnede, at 21/6 så de, at Mads
Ryums søn Søren Madsen stod på Sønderbroen, og idet kom Knud Mortensen løbende med en fork
og sagde, holdt staldbror bi nu, så sprang Søren Madsen ned fra broen og greb to sten en i hver
hånd, og slog løs på Knud Mortensen med dem, og Knud søgte ham med forken, og Søren Madsen
fik fat på pummerten og slog til Knud med, og da Knud lå på jorden, da slog Mads Ryum han et
slag eller to på hans mund, idet blev de skilt, og intet videre de deraf ved.

(227)

** Knud Mortensen. Bodil Lasdatter, Marcus Bådsmands hustru og Karen Jonsdatter Knud
Mortensens hustru vidnede, at de så Knud Mortensen lå på broen med en fork, og Mads Ryum tog
forken fra ham og slog ham dermed på hans hoved, og hans søn Søren Madsen greb sin pummert og
slog til Knud med, og da han ville slå igen til ham, greb Bodil Lasdatter fat om hans arm og
forhindrede ham slaget, ellers havde han slået ham et andet slag.

** Mads Ryum ved sin højeste ed benægtede dette vidne ikke så at være, som de vidnet har.

** Knud Mortensen. Tyge Terkildsen og Laurids Tomasen bådsmænd vidnede, at de samme tid
stod i deres skude og hørte larmen, og så stod de af skuden og op på broen, og der så de Søren
Madsen slog løs på Knud Mortensen med sten, og så kom Mads Ryum løbende og slog Knud
omkuld og slog ham med forken og knogede ham med sine knoer på jorden under sig.

(228)

** Peder Lassen borgmester havde tiltale til Anders Remsnider Villads Glarmester Peder Skov og
deres medbrødre i smedelavet, for de har solgt deres lavshus, hvilket han mener dem ingen ret til at
have haft, med mindre end de køber dem et andet lavshus igen, desligeste havde Kirsten
Remsniders Inger Sommers og Anne Remsniders tiltale til samme smede, for de har delt samme
pendinge imellem dem, og ingen de har bekommet, skønt deres husbønder har været gamle
gildebrødre i samme lav, så mødte samme mænd og berettede, samme lavshus var brøstfældigt, og
de ikke var formuende at holde det ved hævd, og mente, at samme dannekvinder intet burde af
samme pendinge at have, efterdi deres husbønder er døde, da efterdi samme trætte er ejendom
anrørende, har byfogden indfundet den sag for borgmester og råd at indkomme.

(229)

** sandemændene. Niels Bodelsen lod syne sig at være slået med en daggert en skade i sit ben og i
sin hals, som er slået igennem to lædertrøjer, som han beskyldte Søren Bødker i Tindbæk for.

** Peder Ibsen skomager lod fordele for faldsmål.

(230)

** Peder Villadsen Fisker. efterskrevne vurderede et sort grovklædes skørt for 6 mark og en
messingkedel med stålgreb for 2 mark, i pant af Anne Hirrisdatter.

** Niels Groersen lod fordele for faldsmål.



** Rasmus Hansen i dag sit 4.ting har opsagt den gård, han iboer, og den ikke længere vil besidde.
varsel for Ryumgårds port.

** Peder Lassen borgmester lod fordele for faldsmål.

** Christen Bay lod fordele for faldsmål.

(231)

23/7 1599.

** Søren Bødker i Tindbæk lod syne sig have to sår på venstre side sit hoved, som han beskyldte
Niels Bodelsen skomager for.

** Jens Andersen Skriver. efterskrevne vidnede, at den tid Jens Andersen Skriver var til landsting
med Mads Villumsen, da så han, at Jens Mollerup red på Jens Andersens Skrivers hest, og han
sagde, han skulle et ærinde.

(232)

** Maren Jacobsdatter Nordbys. efterdi hun har ladet syne sig slået at være, og derfor beskyldt
Laurids Bøssemester her sst, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Jens Andersen Skriver. efterdi det er Jens Mollerup over bevist, at han imod Jens Andersens vilje
og samtykke har redet hans hest fordærvet, og den derover er død blevet, og han sig derimod ikke
har undskyldt lovligt, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Clemend Snedker. Christen Lauridsen Snedker ved sin højeste ed benægtede, han ikke andet ved
med Clemend Snedker end alt ære og godt, som han skulle vide med en ærlig dannemand.

** Christen Lauridsen Snedker. sammeledes kundgjorde og Clemend Snedker om førnævnte
Christen Lauridsen, eftersom forskrevet står.

(233)

** Laurids Skriver. Jørgen Mortensen for tingsdom bekendte, at Laurids Skriver af sin gode vilje
har undt og tilladt ham til brug og i leje en have ved Galgebjerg, som er ham udlagt fra Jørgen
Mortensen for gæld.

** Niels Jacobsen lod fordele for faldsmål Villum Johansen, som tjener sin bror Jellis Johansen her
sst, og gav han til sag for en stor ask, han har nedhugget, som stod i gærdet imellem Niels Jacobsens
have og Stig Pedersens have uden Nørreport beliggende.

** samme. sammeledes lod han ham fordele for faldsmål for et mellemgærde, som står imellem
Niels Jacobsens og Stig Pedersens haver, som han har ladet hjemføre og nedtage, og et ugavnligt
mellemgærde, han lod opsætte.

(235)



30/7 1599.

** Mikkel Klørup i Tånum lod fordele for faldsmål.

** Las Hvid lod voldsværge Rasmus Olufsen i vester Hedegård ved Fjellerup.

** Jens Andersen Skriver lod syne sig, at der er et sår på hans hoved, som han beskyldte Jens
Vendelbo for, at han gjorde ham samme sår.

(236)

** Rasmus Jørgensen i Kejlstrup lod fordele for hovedgæld.

** Helvig Pedersdatter. Jens Andersen Skriver var høring begærende over Anne Vendelbos og
hendes værge for en gæld, som findes i salig Niels Vendelbos bog lydende, Anne Peder Vendelbos
2 daler for hamp 30 daler, jeg gav Hans Købmand i Horsens på hendes vegne, som er 13 år siden.

** Jens Andersen Skriver lod fordele for hovedgæld Mads Villumsen, borgersøn her sst, for et stort
forgyldt sølvbælte på 60 lod sølv vægtigt, hans hustru har lånt ham, og for hvis skade og
forsømmelse, han derover har taget, siden han samme bælte har bekommet.

(237)

** samme. sammeledes lod han fordele Anne Peder Vendelbos for 38 daler efter salig Niels
Vendelbos regnskabsbogs lydelse.

** Anders Tjæreby skrædder kundgjorde, at han intet andet ved med Matias Jensen skrædder end
alt ære og godt.

** Matias Jensen skrædder kundgjorde, at han ikke andet ved med Anders Tjæreby end alt ære og
godt.

** samme. efter sådan lejlighed har byfogden hjemfundet dem begge lovløst hver en ærlig
dannemand at blive.

(238)

** Jacob Jensen kundgjorde, at han ikke andet ved med Jep Jensen, end alt ære og godt.

** Jep Jensen bagersvend i lige måde kundgjorde, at han ikke andet ved med Jacob Jensen end alt
ære og godt, hvorefter byfogden har dem tilfundet hver en ærlig god karl at blive.

** Byrge Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Bodil Vendelbos. Kirsten Glarmesters forpligtede sig at skal indføre i Bodil Vendelbos bo inden
i dag 8 dage så meget, hun har af hendes salig brors gods.



** Arent Bøssemester lod fordele for faldsmål.

(239)

** Jens Vendelbo. synsmænd synede, at han er slået en skade med en kniv ved det højre
skulderblad, som går så langt ind, som ledemodet på en mands finger, som han beskyldte Jens Kare
Borgmesters dreng for, og et hul på hans bukser, som han beskyldte Søren Kare, som tjener Anders
Kare her sst, for at have gjort med en kniv.

** Knud Mortensen Ammelhede. efter det syn, som er hjemlet om hans sår og skade og efter de
vidnesbyrd, sandemændene for sig i den sag hørt har, at der har været to karle om at uførme Knud
Mortensen, da svor sandemændene Mads Sørensen Ryum og hans søn Søren Madsen derfor et fuldt
vold over.

(240)

** samme sammeledes svor de og Mads Ryum et fuldt vold over, for han har slået Knud
Mortensens hustru Karen Jonsdatter.

(241)

6/8 1599.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

** Maren Bagerkone. Jens Tomasen i Skæring ved sin højeste ed kundgjorde, at der er på 24.år
siden, hans mor han og hans brødre undte og gav salig Rasmus Bager al den lod og anpart, de havde
i den overhave vesten uden Randers, og aldrig han har solgt enten for sig selv eller for sine
broderbørn nogen part i samme have til nogen anden.

(242)

** Søren Frandsen til 4.ting har givet last og klage, at Byrge Pedersen har haft gods inde på hans
skude fra Ribe og til Holmen og fra Holmen og til Randers fjord, og hverken gjort ham skel eller
fyldest deraf, og det at være sket imod hans vilje og samtykke.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld.

** samme. sammeledes lod han voldsværge Jens Sørensen i Assentoft.

(243)

** Hans Gynther lod fordele for faldsmål.

** Christen Christensen for sin far lod fordele for hovedgæld.

** Keld Hører lod fordele for hovedgæld til Randers skole.



** Else Gravers lod fordele for faldsmål Else Peder Frandsens og hendes mor for 6 daler i lov for
hendes bror Niels Mogensen i Nielstrup.

(244)

13/8 1599.

** Tomas Clemendsen lod fordele for faldsmål.

** Christen Snedker lod fordele for faldsmål.

** Mads Nielsen lod fordele for faldsmål.

(245)

** Niels Jacobsen i dag sit 4.ting har beklaget, hvorledes nogen slemme spotske selvgjorte
befalingsmænd og oprørske partiske mennesker mod deres borgmester og øvrighed har ladet udgå
nogen skandskrifter imod samme deres øvrighed om den ejendom, salig Hans Stygge til
Holbækgård har købt af Randers by, som Niels Jacobsen nu i værge og brug har, og fremæsker, om
de vil lægge fra sig hvis, de kan bevise ham at have indtaget, mere end har bør at have med rette, og
gav last og klage på, at byens vold ved samme ejendom skal være meget videre bredere og større
gjort, end den var der tid, Hans Stygge købte samme ejendom af Randers by.

(246)

** Tomas Clemendsen lod voldsværge Christen Christensen i Bjerregrav.

** Bertel Christensen. efterskrevne vidnede, at nogen tid efter den misdæder Søren Ibsen var
fængslet, da sagde Bertel Christensen til Mads Ryum, at Søren Ibsen havde sagt, at Mads Ryum var
ham nogen pendinge skyldig på hans bådsmands hyre, dem skulle Mads Ryum give ham, da
svarede Mads Ryum, at hvis han blev ham skyldig, det ville han give ham.

(247)

** Las Hjermind på sin fars vegne havde i rette stævnet Anders Remsnider Villads Glarmester og
Peder Skov for et brev, de skulle forholde ham for på den gård, som kaldes Smedegården, de med
deres lavsbrødre skulle have ham solgt, hvilket brev ham ikke skulle være til hånde kommet med de
andre adkomstbreve, der ham på samme ejendom leveret er, og fremlagde en kopi og udskrift af et
tingsvidne, dateret den mandag snapsting påfaldt 1543, hvor Jens Andersen Smed, borger her sst,
fik tilskødet et stykke jord og ejendom, beliggende sønden Jep Hvids gyde ned til byens grave, og
dernæst fremlagde Anders Mikkelsen Villads Pedersens og Peder Skov deres udgivne seddel,
dateret 20/6 1598, hvormed de sælger til Niels Hjermind deres lavshus, og han satte i rette, om de
ikke pligtig er samme deres håndskrift at efterkomme og antvorte ham hvis breve og forvaring på
førnævnte lavshus findes, hvorefter blev afsagt (dom ikke indført)

(252)

20/8 1599.



** Christen Sørensen i Tånum lod fordele for faldsmål.

** Hans Snedker i Mariager. efterskrevne vurderede en trøje med lodden livstykke og sidendortes
ærmer, som han havde i pant af Mikkel Bartskær i Århus for 6 daler, og havde de den vurderet for 4
daler.

(253)

** Søren Nielsen Kare lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Skriver lod fordele for faldsmål Mads Nielsen Vendelbo borger her sst for et stort
forgyldt sølvbælte, 60 lod sølv vægtigt, som hans søster Mette Nielsdatter for 12 år siden lånte ham,
og han med det første lovede at forskaffe hende, samt for skadegæld og bekostning, som beløber sig
56 daler.

(254)

** samme. sammeledes lod han fordele for faldsmål Anne Peder Vendelbos her sst for 39 daler
efter salig Niels Vendelbos regnskabsbog.

** Clemend Snedker lod fordele for faldsmål.

(255)

27/8 1599.

** Jens Mikkelsen borger her sst afsagde al arv og gæld efter hans salig farbror Keld Jensen, så han
hverken vil nyde arv eller gæld efter ham.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

** Las Villumsen lod fordele for faldsmål.

(256)

** Tomas Ibsen på Randers bys vegne. efterdi Niels Bodelsen skomager her sst og Søren Bødker i
Tindbæk har ladet dem begge syne at have haft sår og skade, som de over hverandre beklaget har,
og ingen af dem har lovligt bevist sig nødværge at have gjort mod den anden, da svor
sandemændene dem begge derfor et fuldt vold over.

** Randers by. efterdi der er klaget over Søren Madsen, Mads Ryums søn, at have sønderslået sin
fars vinduer, så han derfor i tårnet fængslet har været anholdt, da svor sandemændene ham derfor et
fuldt vold over.

(257)

** Christen Guldsmed lod fordele for faldsmål.



(258)

3/9 1599.

** Niels Pedersen Kær lydeligt for tingsdom afsagde al arv og gæld efter sin afgangne farbror Keld
Jensen, så han ingen arv eller gæld vil nyde.

** Christen Mikkelsen i Albæk lod fordele for hovedgæld.

(259)

10/9 1599.

** Niels Mogensen i Nielstrup lod fordele for faldsmål.

** Karen Jens Worms. efterdi hun har ladet syne sår og skade, som hun har beskyldt Laurids
Bøssemester for, og han sig imod samme beskyldning ikke lovligt har lovværget, så svor
sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

(260)

** Peder Munkdrup byfoged på sine egne og på sin datter Maren Pedersdatters vegne, Anders Bay
rådmand på Johanne Sørensdatters vegne, og Bertel Christensen på sin hustru Anne Sørensdatters
vegne vedtog at ville gøre arveskifte med hverandre efter Peder Munkdrups afgangne hustru nu på
lørdag førstkommende.

** Jens Kare borgmester. Jens Pedersen Vendelbo for tingsdom kundgjorde, at han har klage over
en skælm, som har slået ham i hans ryg uden billig årsag, og over Jens Kare borgmester, for han har
slået ham på hans mund, dertil svarede Jens Kare, at den tid KM foged kom med kongens fange,
som har slået sine forældre, er Jens Vendelbo kommet og ville tage kongens fange fra ham, og da
har han forhindret det og slået ham med sin hånd og forbudt ham at befatte sig med kongens fange,
dertil svarede Jens Vendelbo at hvem, der har sagt, han ville tage kongens fange fra dem, da er det
lutter løgn.

(261)

** Jacob Brun teglbrænder. efterskrevne kundgjorde, at de var i KM teglgård udenfor byen og der
synet 400 sten, som er trådt af svin, og Jacob Teglbrænder beskyldte Søren Segalts svin for samme
skade.

(262)

** Jens Kare borgmester. eftersom han berettede, at han har sat byfogden borgen for sin dreng
Anders Madsen på KM vegne, at han skal blive tilstede og ingensteds undvige for hvis skade, han
har gjort Jens Vendelbo, indtil loven er drevet til ende, dertil svarede Jens Vendelbo, at Jens Kare
måtte sætte borgen for en djævel.



** Peder Munkdrup byfoged æskede af Jens Vendelbo, han skulle stille ham den borgen, som han
selv har sig indstillet i den sag med Jens Kare borgmester, efterdi Jens Kare har stillet borgen for sig
med Peder Lassen og Bendt Hansen for al fejde og bårdag, dertil svarede Jens Vendelbo og svor,
om Gud ville han ikke.

(263)

** Jens Kare borgmester og Peder Munkdrup byfoged. Jens Vendelbo satte Peder Munkdrup på
KM vegne Jens Kares og Randers bys vegne sin ære borgen, at han med fejde og fare i ord og
gerninger skal være Jens Kare så ubevaret under sin æres fortabelse, undtagen hvis, de har
hverandre til at tale med lov og ret.

** Niels Byskriver. efterskrevne hjemlede, at de har synet og set, at Jellis Johansen har ladet lægge
en rende under hans tagdrop inden i hans gård, og det vand, som falder af hans tag, falder i samme
rande og støver ind på Niels Byskrivers hus, så det har afstøvet limbåndet på væggene og ind i stuen
igennem væggen, så Niels Byskriver har fået en stor skade på sin ejendom af samme vandstøvning.

(264)

** Bertel Christensen. imod den tiltale, Peder Munkdrup havde til ham for 20 daler efter hans
håndskrifts lydelse, gjorde Bertel Christensen sit skudsmål ind for sin borgmester og råd til
regnskab med den gæld, han har forstrakt Peder Munkdrups salig hustru, førend hun ved døden
afgik.

(265)

** Hans Snedker i Mariager lod fordele for faldsmål.

** samme. sammeledes lod han fordele for faldsmål.

(266)

17/9 1599.

** Las Esbensen Hjulmand i dag sit 4.ting har forsaget sin ægte hustru Karen Nielsdatter, barnfødt i
Svejstrup, for hun sig i tyveri har anstillet, og er derfor fra ham bortrømt, og han efter denne dag vil
hende hverken nyde eller undgælde.

** Poul Nielsen rådmand. Christen Jørgensen lod læse Jens Sørensen borger her sst hans udgivne
beseglede brev under dato 25/6 1583, hvormed han bekender sig skyldig at være Christen Jørgensen
40 daler for den part i en gård, han ham afkøbt har, og derfor pantsætter ham en ager i Østervang,
han nu selv i brug har, hvilket samme pant Christen Jørgensen i dag undte og oplod til Poul Nielsen.

(267)

** Christen Pedersen lod fordele for faldsmål.

(268)



24/9 1599.

** Mikkel Skriver i Mariager. efterskrevne med KM byfoged har indlagt ham efter Baltser
Villumsens bevilling og samtykke i den gård, Søren Kare iboer, for 212 daler, efterdi de ikke kunne
finde i Baltser Villumsens hus og bo så meget godt gods eller boskab, som de ham til fulde nøje for
samme gæld kunne udlægge.

** Christen Mikkelsen i Albæk lod fordele for faldsmål Peder Nielsen i Linde for 8 daler, han har
lovet for sin brorsøn Peder Nielsen sst.

(269)

** Jens Kare borgmester. efterskrevne vidnede, at han hørte og så i Jens Kares gård, at hans tjener
Anders Madsen stod og savede ved, da løb Jens Vendelbo til en væg imellem hans gård og Jens
Kares gård og bød ad Anders Madsen med et rør og sagde, din tyv og skælm, du skal få m: pokker,
dersom jeg ikke nu kan ramme dig, da skal jeg vel ramme dig en anden tid, så undveg Jens Madsen
og kom ind ad en dør.

** Bertel Christensen lod fordele for faldsmål.

(270)

** samme for sin søster Maren Bagerkone lod fordele for faldsmål.

** Jens Kare borgmester. efterskrevne vidnede, at 10/9 sidst forleden hørte og så de på bytinget, at
Jens Vendelbo skældte på Jens Kares dreng og sagde, han havde slået ham som en skælm,
desligeste gav han Jens Kare mange unyttige ord og iblandt andet sagde, at førend han skulle give
Jens Kare et ondt ord, da skulle før bødlen hugge hans hoved af ham.

(271)

1/10 1599.

** Mads Jensen tjenende Tomas Knudsen i ----. Anders Beg her sst gav tilkende, at de 4 svin, han
har købt af Niels Jacobsen, barnfødt i Kærby mølle, som nu er fængslet i byens fængsel, og han har
hjemlet ham, samme svin vil han godvilligt afstå, at Mads Tomasen dem igen må bekomme.

** Ejlert Meyer lod fordele for hovedgæld.

(272)

** Laurids Krøger organist. Søren Nielsen danske skolemester benægtede, han ikke har skældt
Laurids Organist på hans ære eller lempe, og ikke han ved andet med ham end alt ære og godt.

** Peder Munkdrup byfoged i dag sit 1.ting tilbød Bertel Christensen, at dersom han vil betale al
den gæld, han er bortskyldig, da vil han afstå og oplade til ham alt det rørende indbo gods og arv,



som findes efter hans hustrus død, hvortil han svarede, at dersom han vil fremlægge register på hvis
gæld ham kræves, vil han være overbødig sin anpart af samme gæld at betale.

** same. på onsdag har Peder Munkdrup og Bertel Christensen samtykket og
gjort arveskifte med hverandre.

(273)

** Mette Jensdatter lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen Kær for sin mor lod fordele for faldsmål.

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(274)

8/10 1599.

** Poul Andersen rådmand. efterskrevne kundgjorde, at de har vurderet en bryggekedel, som han
sagde sig at have i pant af Rasmus Tomasen skipper.

** Niels Guldsmed. synsmænd hjemlede, at de har synet imellem hospitalets humlehave og Niels
Guldsmeds have østen uden byen, at det halve gærdsel imellem samme haver er udueligt noget
skadeligt kvæg at afværge.

(275)

** Niels Christensen Tømmermand. efterskrevne vidnede, at for 2 år siden forleden så de, at
Christen Andersen Vendelbo udbar af Niels Christensens hus nogen sengeklæder og lagde dem på
en vogn på gaden.

(276)

** Anders Madsen skomager lod syne sig have fået en skade under sin armhule, og på hans kjortel
er et stort hul, som han beskyldte Rasmus Nielsen for, som er barnfødt i Ladegård.

** Anker Poulsen kæmner på byens vegne. Niels Christensen i Tårupgård mundtligt begærede af
borgmester og råd, at de ville have ham forskånet for dele og efterlade ham, hvis han sig imod dem
har forseet med kornkøb imod Randers bys privilegier, han vil være i deres eget minde derfor og
give sin forpligt fra sig, han ikke mere efter denne dag skal bruge nogen forprang imod byens
privilegier.

** samme. sammeledes lod han fordele for hovedgæld førnævnte Niels Christensen, for han imod
KM mandat og byens privilegier bruger købmandskab med kornkøb og forprang.

(277)



** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål Elle Bondekone i Gerlev og hendes søn Poul Bonde for
9 mark.

** Kirsten Pedersdatter, Las Gravers efterleverske, lod fordele for faldsmål.

(278)

** Mette Kærs lod fordele for faldsmål.

(280)

15/10 1599.

** Niels Jacobsen. Anders Nielsen, tilforn tjenende Poul Nielsen, vidnede at i sommer førte han
efter Poul Nielsens befaling noget af den jord på volden hos Niels Jacobsens øde jord, som blev
opkastet af Poul Nielsens kælder, indtil så længe Niels Jacobsen skændte på ham derfor, og
forhindrede ham deri i så måder, at han lod jævne og skrå volden, så han ikke kunne køre derover
med heste og vogn, og lod slå lægter og pæle derover, så han ikke kunne køre derover, og den tid
han advarede Poul Nielsen, at Niels Jacobsen havde lastet ham, den samme tid og dag forbød Poul
Nielsen ham at føre ydermere på samme vold, og Søren Pedersen bekendte, at hans dreng og førte
på samme vold af tre kældre, han lod opkaste under sit hus, fordi han så andre lod føre derpå, så lod
han ligeså gøre.

(282)

22/10 1599.

** Anker Poulsen på byens vegne. synsmænd hjemlede, at de har synet den part af byens vold ud til
Vestergade, som Niels Jacobsen har ladet nedslå, og syntes dem at være afkastet 2 alen, eftersom
skråen på volden udviser.

(283)

** hr Mads Lauridsen i Langå. Jens Jensen og Laurids Jensen, hr Jenses sønner i Langå, skødede hr
Mads Lauridsen alle de lodder og parter, som dem arveligt er tilfaldet i den gård, Christen Bodelsen
iboede og fradøde, og takkede ham godt for god betaling.

** Mette Ibsens lod fordele for faldsmål.

** Søren Jensen i Ølst lod fordele for faldsmål.

(284)

** Bendt Hansen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen. synsmænd hjemlede, at de var udmeldt at syne og se hvad for jord, den vold er
gjort af, som nu findes fra Vesterbroen ovenpå bakkeskråen, og op mod Peder Skrivers gård, da
forfor de volden langs op så vidt, Niels Jacobsen har ladet ferde skrå og opkastet den, da var den af



idel fyld og blandet med teglgrus møg spåner ben og andet, og siden der ovenfor lå både vold og
gade påført fyld skarn og anden urenhed.

(285)

** samme. til det syn, Anker Poulsen nu i dag har ladet hjemle på borgmester og råds vegne
imellem byens vold og Niels Jacobsens ejendom, dertil berettede Niels Jacobsen skriftligt, at han
havde ladet slå nogle små pæle og lægter på sin ejendom, at bønder og andre ikke skulle køre
iblandt sit tømmer, og desligeste ikke oprejst sit nye hus så nær ved volden og i vester, som han
burde med rette, derfor mener han ikke at burde miste sin ejendom der udenfor, som han har skøde
og forvaring på, så vedkender han for ejendom den jord næst inden Vesterbro på den nørre side af
Adelgaden efter de gamle skøders indhold, som salig Hans Stygge til Holbækgård derpå forhvervet
har, lige så højt og bredt, som den var forfundet 1559, den tid Hans Stygge købte samme ejendom
af Randers by, da volden ikke var bredere, end to karle kunne gå ligesides hos hverandre.

(287)

** Niels Pedersen på sin mor Mette Kærs vegne lod fordele for faldsmål.

(288)

29/10 1599.

** Randers by. Niels Christensen i Tårupgård gjorde sin forpligt, at han ingen kornkøb eller
forprang skal bruge imod byens privilegier, dersom det bliver befundet med ham mod denne
forpligt, da skal denne sag være en åben sag. ligeledes gjorde Anders Nielsen i Grensten.

** Søren Frandsen lod syne sig at være to sine fortænder afslået af sin overmund, som han
beskyldte Rasmus Jensen i Mellerup for, at han slog ham samme skade med en sten.

** Las Let lod fordele for faldsmål.

** Niels Christensen i Torupgård. Anker Poulsen på byens vegne løsgav han af alle de deler, han er
i kommet her til bytinget, for kornkøb og forprang, han har brugt imod Randers bys privilegier.

(289)

** Anders Nielsen i Grensten. sammeledes løsgav han Anders Nielsen af lige samme lovmåls
forfølgning.

** Randers by. Knud Pedersen i Velling gjorde sin forpligt, at han ingen kornkøb eller forprang skal
gøre imod Randers bys privilegier.

** Jens Jonsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** varsel for Niels Byskriver til Jellis Johansen er givet 29/10.

(290)



5/11 1599.

** Jacob Fisker lod fordele for faldsmål.

** Anker Poulsen på byens vegne fremlagde borgmester og råds beretning, eftersom Niels Jacobsen
har stævnet moxen menige borgere til bytinget af de fleste og ældste, som nu findes i byen, at vidne
på den vold næst inden Vesterbro liggende, langs ud med hans ejendom, som han har bekommet af
Johan Andersen, borger i Århus, om dens lejlighed i fordum tid, så lader borgmester og råd på KM
og byens vegne forbyde nogen at vidne derpå i dag, førend den gode mand lensmand Eske Brock
kommer hjem, thi de kendes ved samme vold på kongens og byens vegne, så langt og vidt, som
bymur og forte inden og uden muren udviser, eftersom af fordum tid har været, actum Randers 5/11
1599.

(291)

** Christen Rolpe i Gimming. efter de vidnesbyrd, sandemændene for sig hørt har, at Christen
Rolpe ingen skade har gjort Simon N, da svor sandemændene ham kvit for vold i den sag.

** Hans Gynther. Laurids Orgemester kendte sig skyldig at være ham 6 daler, og derfor pantsatte
ham sin have, sønden fra Papegøje østen Flintbjerg.

(292)

12/11 1599.

** Knud Madsen i Jennum. Anders Frandsen stadstjener vidnede, at i fjor kom Else Bondekvinde til
Peder Lassen borgmester og beklagede sig, at Bennit Kocks var hende nogen pendinge skyldig,
hvilke hun ikke kunne bekomme af hende, så befalede borgmesteren ham at gå med hende til
Bennit Kocks og strengeligt befale hende samme gæld at betale, at han måtte være kvit for hendes
overløb, da stod Knud Madsen i hendes stue, og Bennit Kocks svarede og spurgte, hvi hun lod så
meget ilde for de pendinge, hun var den dannemand 20 daler skyldig, han lod ikke nær så ilde.

** Jon Frandsen lod fordele for faldsmål.

(293)

** Jens Lauridsen i Tånum lod syne sig have fået en skade for på sit hoved, som han beklagede ham
blev slået i mulm og mørke, og lyste for hans lovmål og efter hans skademand, fordi han ikke end
har ladet sig kende.

** Niels Sørensen i Tånum på Jens Christensen i Tånum hans vegne gav last og klage at på fredag
aften, han kørte her af byen, stod Jens Christensen på hans vogn, og da de kom udenfor Vesterbro,
har en eller flere slået ham i mørke og mulm, som han vidste sig ingen fare af nogen, og lyste efter
hans skademand.

** Jørgen Skriver. efterskrevne gjorde Peder Sørensen i Lundgård hans skudsmål ham i sit herskabs
forfald er forhindret ved Ulstrup hos fru Margrete.



(294)

** Peder Nielsen i Jennum lod fordele for faldsmål.

** Peder Nielsen i Jennum. efterskrevne vidnede, at på fredag otte dage sidst forleden så han, at
Jens Gedsted tog en fork på torvet og slog Peder Nielsen et slag dermed over hans hals.

** Villads Glarmester. efterskrevne vurderede en gammel grå klædekappe for 6 mark, som han har i
pant af Frands Selkær.

** hr Anders i Gerlev. Bertel Christensen bekendte sig af en ret vitterlig gæld skyldig at være hr
Anders Pedersen i Gerlev 53 gode daler, og derfor pantsætter ham efterskrevne tre hans boder og
ejendomme i Randers på Vestergrave.

(295)

19/11 1599.

** Mads Eskildsen lod syne sig have fået en skade for på hans pande, som han beskyldte Peder
Pedersen fisker for, at han har gjort ham samme skade med en pramstage.
** Peder Munkdrup på KM og Tomas Ibsen på byens vegne lod voldsværge Rasmus Jensen Harbo i
Harreslev, for han slog Peder Storm i Harreslev.

(296)

** Peder Jespersen. efterskrevne vurderede en liden sølvkæde med et sølvhjerte, vejede 7 lod, han
har i pant af Rasmus Kræmmer i Hornum.

** Niels Byskriver lod fordele for hovedgæld Jellis Johansen for ulovlig vandstøvning ind på hans
ejendom og forrådnet tømmer og bygning.

** samme. sammeledes for gældssag Anders Sørensen Lang i Tebbestrup.

** varsel for Anders Pedersen i Nielstrup for Anne Jørgensdatter i Hornbjerg.

(297)

** hr Anders i Gerlev. Bertel Christensen kendte sig skyldig at være hr Anders i Gerlev.

** Niels Hansen Tømmermand lod fordele for faldsmål.

** Hans Byrial lod fordele for faldsmål.

(298)

26/11 1599.



** Hans Gynther lod fordele for faldsmål.

** Niels Byskriver for Peder Lassen gjorde skudsmål.

(299)

** Mogens Jensen Skomager lod voldsværge Simon Iversen i Jebjerg for gæld 20 skilling.

** Søren Bang lod voldsværge Mads Jensen i Linde.

** Søren Frandsen skoleperson. efterskrevne vidnede, at på den aften hr Peder Tenne var fulgt til
brudeseng, gik de op ad gyden, der kom Rasmus Andersen i Mellerup dem til møde, så slog han løs
med en sten og ramte Søren Frandsen dermed på hans mund og gjorde ham sin skade.

** Johanne Jensdatter. eftersom Anne Christensdatter havde tiltale til Oluf Olufsen for 10 mark for
øl, hans pige skulle have ladet hente hos hende, og dertil 32 kander 3 skillings øl, så mødte Oluf
Olufsen og berettede sig intet øl at have ladet hente hos hende, og mente han sig intet burde dertil at
svare.

(300)

** Søren Frandsen Selkær lod voldsværge Rasmus Jensen i Mellerup, for han har såret og lemlæstet
ham efter det syn og klage, han gjort har.

** Søren Segalt. eftersom Søren Segalt har tiltale til Mikkel Skrædder med høringsdele, så mødte
Mikkel Skrædder og svarede, at han mente, samme lovmål ikke lovlig og ret at være drevet og
tilsagde Søren Segalt, at dersom han skal være ridefoged, da skal han bruge hans lovmål.

(301)

** Rasmus Hansen lod fordele.

** Søren Segalt. Mikkel Skrædder bepligtede sig at skal betale ham alt hvis, han bliver ham skyldig
inden i dag 8 dage først kommende.

** Gertrud Madsdatter afsagde al arv og gæld efter hendes husbond ---- Snedkers død.

** Niels Nielsen i Dagstrup. efterskrevne vurderede to sølvskeer,som han havde i pant for 6 daler.

(302)

** Rasmus Møller i Gesing mølle lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Skriver lod fordele for hovedgæld.

** Peder Lassen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(303)



3/12 1599.

** Albret Skeel til Junged lod fordele for gæld.

** Mads Nielsen lod fordele for faldsmål.

(304)

** Bennit Kocks. Anne Jensdatter vidnede, at den tid, Bennit Kocks boede i Lønborg, da kom hun
ind til hende, og da sad Knud Madsen i hendes stue med en stor knude penge i sit tørklæde svøbt,
og sagde, det havde været ham ilde spået af hende om samme betaling, nu har han andet befundet,
da spurgte Bennit Kocks ham ad, om hun ikke havde betalt ham ærligt, da svarede han, at hun
havde betalt ham ærligt og vel.

** Randers by. Jens Sørensen lod syne sig have to store skader bag på hans ryg, som han beskyldte
Anders Ibsen i Tørring, for han slog ham med en daggert.

** Mads Frandsen lod fordele for faldsmål.

(305)

10/12 1599.

** varsel til Anders Ibsen i Tørring.

** Baltser Bartskærsvend lod syne sig at være slået blå under sit højre øje, som han beskyldte Hans
Byrial og hans søn Byrial Hansen, for de har slået ham i dag, og derhos beklagede m: Hans, at han i
nat er uførmet og slået i hans hus, og foreviste dem stedet, og da de viskede det over, da fandtes
noget blod på hel hud, og ingen skade, de kendte, han havde.

(306)

** Byrial Hansen lod syne sig at være krattet et stykke hud af hans kind, som han beskyldte Baltser
Badskærsvend for, at han gjorde ham samme skade uden al skellig årsag.

** Eske Brock. hr Keld Rasmussen i Haslund vidnede, at for 3 uger siden forleden om aftenen er
kommet bud fra en kvinde Anne Marcusdatter, som boede i hans hus, at han ville besøge et
kvindfolk Anne Jensdatter, barnfødt i vester Velling, som og boede i hans hus, og der han kom til
hende, var hun meget syg, og han meddelte hende sakramentet, og senere hørte han rygte og tiding,
at hun i samme midlertid skulle have født et barn, som hun skulle have avlet med en karl Søren
Jensen, som tjente i gårde med hende, og efterskrevne i Haslund, der iblandt Christen Keldsen,
vidnede, at de aldrig før eller siden har hørt hende i rygte for nogen mandsperson andet end med
førnævnte Søren Jensen.

(307)



** samme. Anne Jensdatter bekendte, at i dag 14 dage om natten udtog hun hendes kiste af det hus,
hun iboede, og lod den føre til Ans ? på Rasmus Glads vogn, og en dreng kørte vognen, som hun
gav en kande øl.

(308)

** samme. Maren Tomasdatter og Anne Peders jordemor her sst var på byfogdens begæring hos
Anne Jensdatter at forfare, om der var mælk i hendes bryster, da malkede de hende og fandt, at der
var mælk, men hun var af med fosteret, hvad heller det havde været fuldkomment eller ikke, vidste
de intet om at kunne sige, men deres mening var, at det ikke skulle have været fuldkomment, fordi
det var ikke til at se på hendes skikkelse, og hun havde så lidet mælk i brysterne.

** Peder Fisker. efterskrevne vidnede, at det var i Galten herred, Peder Fisker slog Mads Eskildsen,
og ikke i Randers bys frihed.

(309)

** Anders Trommeslår i dag sit 4.ting tilbød sin svoger Christen Pallesen i Hobro til lod og
lovskifte efter deres salig mor Mette Trommeslårs.

** Søren Kedelsmed lod fordele for faldsmål.

(310)

17/12 1599.

** Rasmus Jensen skolemester for tingsdom adspurgte Anders Nielsen og Anders Clemendsen, om
Christen Pedersen eller nogen anden af skolens personer har været i selskab med dem nogen sinde
til noget tyveri at bedrive, formener dem det nu at tilkende give, før de for deres misgerning bliver
til døde dømt, dertil svarede de begge og benægtede, at ingen af skolens personer uden Baltser
Villadsen alene til noget tyveri
var med at bedrive.

** Jørgen Skriver lod fordele for faldsmål.

** Niels Nielsen i Dagstrup lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** samme lod fordele for faldsmål.

** Oluf Olufsen. Anne Christensdatter beskyldte ham for, at han er hende 3 daler skyldig, som han
selv har lovet og sagt hende.

** Anne Christensdatter. Johanne Jensdatter bekendte, at hun skylder hende 10 mark danske, som
hun har pantsat hende et sengeklæde for.



** Oluf Olufsen. Johanne Jensdatter bekendte, at Oluf Olufsen intet pant har antvortet hende at
pantsætte Anne Christensdatter, og intet øl har han befalet hende at udborge videre, end han har
antvortet hende penge til.

(311)

** Anne Christensdatter. efterskrevne vurderede et gammelt sengeklæde for 3 mark, som hun har i
pant af Johanne Jensdatter, som tjener Oluf Olufsen.

** Mette Kærs lod voldsværge Niels Vestergård i Voldum.

** Niels Knivsmed lod fordele for faldsmål.

** Anders Andersen lod fordele for faldsmål.

(312)

** Søren Skolemester. synsmænd hjemlede, at Søren Nielsen er slået et stort stykke hud af hans
hånd og ben, og han er stukket ved øjet ind i hovedet på langt som en finger, og døren ud til gaden
er sønderslået, som han beskyldte Christen Lauridsen skomagersvend Christen Vognmand uden
byen og hans hustru for samme skade.

** Randers by. ligeledes hjemlede de, at Christen Lauridsen skomagersvend er afslået det forreste
led af sin pegefinger, og er såret på samme hånd, og han beskyldte Søren Skolemester for, at han
gjorde ham samme skade.

(313)

** Søren Jensen. hr Jens Mogensen i ---- skødede ham en søsterlod i Jens Rasmussens ejendom
uden Nørreport, som han deri har arvet med sin hustru.

** Randers by. efterdi Jens Sørensen har ladet syne sår og skade, og derfor beskyldt Anders Ibsen i
Tørring, og ikke han har det afbevist, da svor sandemændene ham derfor et fuldt vold over.

** Jens Hårbo lod fordele for faldsmål.

** Peder Munkdrup. m: Hans Bartskær Byrial Hansen og ---- Schrøder bartskærsvend satte hver en
ære borgen, at skal være hverandre med fejde og bårdag ubevaret uden hvis, de kan have hverandre
at tiltale med lov og ret.

(314)

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

** Hans Jensen lod fordele for faldsmål.

** Peder Lassen borgmester og Peder Knudsen Faxing Maren Pallesdatter her sst lod fordele for
faldsmål.



(315)

24/12 1599.

** Christen Lauridsen skomagersvend. Tomas Iversen og hans hustru Karen Pedersdatter vidnede,
at deres svend Christen Lauridsen kom i deres hus og ville have et værge i sin hånd, han ville ud til
Søren Nielsen skolemester for nogen ord, dem var kommet imellem, så forhindrede de ham, at han
intet værge kunne bekomme, og Tomas Iversen løb til Søren Skolemester og bad ham for Guds
skyld, at han skulle intet befatte sig med hans folk, og ingen skade gøre ham, så skulle han og ingen
skade bekomme af ham igen, da svarede Søren Nielsen, i tyve og skælme, i skal få en pokker, og
idet kom Søren Skolemester og Christen Lauridsen sammen, skolemesteren med et værge og
Christen Lauridsen med en stang, og Søren Nielsen gjorde Christen Lauridsen den skade, han har i
sin hånd, og ikke Christen Lauridsen gjorde Søren Nielsen nogen skade, eller stødte eller slog på
hans dør, og Anders Madsen vidnede, at han hørte et stort skrig i Søren Skolemesters hus, og da han
kom derind var Christen Vognmand og Søren Nielsen omkuld på gulvet og havde en draget kniv
imellem dem, og Christen Vognmand bad Søren Nielsen, han skulle give ham sit liv, og da var
Christen Lauridsen i sin husbonds hus.

(317)

** Peder Munkdrup byfoged. Søren Nielsen skolemester og Christen Lauridsen skomagersvend
satte borgen for hverandre, at de skulle være hverandre ubevaret med fejde og bårdag under deres
æres fortabelse.

(318)

** Jens Andersen. Oluf Olufsen kundgjorde, at hvis ord og tale ham er udfaldet her på bytinget i
dag 8 dage, som Jens Andersen mener sin ære og lempe at være for nær, bekendte han at være ham
udfaldet af drukkenskab og ubesindighed, og ikke andet han ved med Jens Andersen end al ære og
godt, som han skal vide med en ærlig dannemand. lige sammeledes kundgjorde Jens Andersen, at
han intet andet ved med Oluf Olufsen end al ære og godt, som han skulle vide med en ærlig
dannemand.

(319)

** Mikkel Knudsen. Oluf Olufsen for tingsdom kundgjorde, at han intet andet ved med Mikkel
Knudsen hans hustru børn og folk and alt det, som ære og lempe vel anstår.

** Jens Sørensen for sin søn Søren Jensen lod voldsværge Hans Nielsen skræddersvend, for han har
slået ham på sit venstre lår.

** Christen Nielsen lod fordele for faldsmål.

(320)

** Rasmus Nielsen i Gesing mølle lod fordele for faldsmål.



** Mogens Skov lod fordele for hovedgæld.

** Christen Christensen lod fordele for faldsmål.

** Johan Kock lod fordele for faldsmål.

(322-356) indeholder Randers bys rådstuerets protokol 1599.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

** tingbog i Randers det år 1616.

** sandemænd og vargjelder 1616.

(3)

8/1 1616.

** Christen Andersen i Harreslev. efterskrevne vidnede, at samme dag, som Tomas Tomasen død
blev, da sagde han, at han ville gerne tilgive alle dem, som han havde brudt imod, og være Peder
Jensens ven, thi han sagde sig selv at have været årsag i den skade, han havde bekommet, om han
ville bekoste hans begravelse og dertil give hans hustru en foræring, og Maren Sørensdatter, Tomas
Tomasens hustru vidnede det samme.

(4)

** Niels Sørensen, eftermålsmand efter Tomas Tomasen, begærede fylding på sandemænd over
Peder Jensen tømmermand sst, som gjorde Tomas Tomasen sin døds bane, og blev opnævnt to
efterskrevne, som tog hver andre i hånd og dermed fyldte sandemænd til deres tov over ham at gøre,
så fremkom 8 sandemænd og gjorde deres tov i så måder, så efterdi Tomas Tomasen først at have
slået på Peder Jensens dør med en stang og derefter over hans arm, der han oplukkede sin dør, og
Tomas Tomasen fik så sit banesår af Peder Jensen med et spyd, og Tomas Tomasen på sit yderste at
have sagt, at have selv været årsag til sin skade, hvorfor de svor ham manddød over og til sin fred.

(5)

** Bendt Hansen sst. efterskrevne vidnede, at de var i beskikkelse hos Tomas Jensen efter to øksne,
som han havde lejet af Bendt Hansen, og da svarede han, at de ikke var til stede, men han skulle
lede dem op.

** Søren Pedersen på hr Peder Nielsens vegne til 4.ting udviste efterskrevne af de våninger, de
iboer.



** Jens Baltsersen Bay kirkeværge på borgmester og råds vegne til 3.ting lod udvise Mourids
Mouridsen, borger sst, af den gård sst, han påboer.

(6)

** Peder Ankersen sst lod fordele Søren Skrædder, som boede i Hadsten og nu ved Skanderborg,
for adskillige varer, han af ham bekommet har.

** Christen Skriver sst til 3.ting lod udvise efterskrevne af de boværelser, de nu iboer.

** Niels Jacobsens fuldmægtig til 3.ting lod udvise efterskrevne af de boværelser, de nu iboer sst.

(7)

** Niels Jacobsens fuldmægtig lod voldsværge Christen Christensen i Bjerregrav, for han er
uddraget af byens frihed for efterskrevne gæld, han er ham skyldig.

** Anders Jensen for hr Mikkel i Støvring til 3.ting lod udvise Jellis Johansen sst af den gård, han
iboer.

** Peder Nielsen Dons sst til 3.ting på Jens Skriver i Ebeltoft hans vegne lod udvise Rasmus
Mogensen skipper og Jacob Bådsmand sst af de boværelser, de nu iboer, til næstkommende påske at
gøre ryddelig.

** fru Margrete Rantzaus fuldmægtig til 3.ting udviste ung Hans Felbereder Oluf Væver Peder
Tækkers kone og lille Anders Kare af de boer og kældre, de iboer, til påske førstkommende.

(8)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne gav last og klage over hr Anders Pedersen i Gerlev for
han i lovlig arrestering er bortdraget her af byen, for hvis jordskyld og agerleje huspending, som
han af sin ejendom sst er til Randers by skyldig.

15/1 1616.

** Jacob Knudsen Fisker sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Lembeck Herlufsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Bodelsen her sst lod udvise Niels Black og Anne Storums af de boværelser, de iboer.

(9)

** samme. Jep Jensen borger sst forpligtede sig at skal betale Niels Bodelsen hvis, han ham skyldig
er.



** Hans Brændgård på Anne Lauridsdatters vegne til 4.ting udviste Marsilius Skomager og
Frederik Kandestøber Mads Glarmester og Bendt Kock sst af de boværelser, de nu iboer, som Anne
Lauridsdatter og Rasmus Mikkelsen er rådig.

** Niels Jacobsen på Kirsten Jensdatters vegne spurgte Frands Rasmussen, hvad der skete i
registrering på hvis breve, som fandtes efter salig Laurids Jacobsen, hvortil han svarede, at brevene
blev registreret i hans stue i arvingernes nærværelse og i deres forvaring nedsat under lås og
lukkelse.

** Christen Skriver sst spurgte Niels Jacobsen, om han på Kirsten Jensdatters vegne sst vil lade sig
finde i salig Laurids Jacobsens hus over hvis regnskab, som Rasmus Skive Anders Tomasen Kirsten
Jensdatter og hendes medarvinger efter salig Laurids Skriver findes endnu uforklaret, hvortil han
svarede, at dersom Christen Skriver og Hans Lauridsen vil møde, da ville han også møde.

(10)

** Jens Christensen Bjerring havde tiltale til Niels Madsen Pamhole sst for 16 daler agerleje af hr
Christen Tomasens ager i Harreslev til den gård, Jens Bjerring tilforn iboede sst, hvortil hr Christen
Tomasen, præst i Harreslev, svarede, at han havde afkortet Jens Bjerring samme 16 daler i sin
husleje, hvoraf rester 8 daler af samme agerleje hos Niels Pamhole.

(11)

** Niels Nielsen i Helsted. Peder Christensen Tombler sst sagde sig venligt og vel forligt at være
med Niels Nielsen anlangende al den skade, han ham gjort har, som han har ladet ham voldsværge
for her til bytinget, og da han ham har betalt, løslod han Niels Nielsen af samme vold og den
forfølgning, han havde ham i, for samme skade.

** Peder Tomler sst. Niels Nielsen i Helsted gav til kende at have lovet Peder Tombler to vogne og
heste i deres forlig til 14 dage efter fastelavn førstkommende for at age ham 2 tønder sild til byen.

** Søren Andersen Bay på Jens Hansen Bays vegne til 4.ting lod vise Christen Kock og Mads
Tomasen af en have, de har haft i leje.

** Niels Christensen Riber på hans hustrus mors vegne. Søren Jensen tingskriver på KM vegne gav
til kende, at eftersom salig Søren Jensen Kedelsmed, som boede sst, på det 2.år i Norge er død, og
efterdi hans slægt og arvinger ikke har villet vedkendes nogen arv eller gæld efter ham, så har han
ladet boet registrere, og befandtes ham mere at være bortskyldig, end hans efterladte gods kunne
betale, hvorfor en part af gældnerne efterlod en part af gælden, og der kunne intet tilkomme KM
eller Søren Kedelsmeds hustru Maren Kedelsmeds. varsel til efterskrevne gældnere.

(13)

** Anders Stenhugger sst lod fordele for gæld.

** mester Bonde Nielsen udviste Søren Hansen, borger sst, fra den gård, han nu iboer, til
næstkommende påske at gøre ryddelig,



** Anders Jensen på Christen Nielsens vegne lod fordele Oluf Hjulmand sst for gæld.

** Las Hvid sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Jacobsen på Kirsten Jensdatters vegne. Christen Skriver var høring over Kirsten Jensdatter
begærende, for hun ikke har holdt sin forpligt, som hun med Hans Lassen og ham underskrevet har
1/11 sidst forleden anlangende deres skifte, dertil begærede hendes fuldmægtig, at hvis registrering
og breve må komme tilstede igen, som er bortkommet, og fremlagde borgmester og råds afsigelse
2/5 sidst forleden anlangende samme medarvingers iringer. sagen blev opsat 1 måned.

(14)

** Christen Skriver sst lod fordele efterskrevne efter deres udgivne breve og forpligt.

** Søren Jensen på KM vegne lyser den eller dem manddød over, som har været årsag i salig Oluf
Torstensen smeds død, som befandtes død liggende ved Randers Sønderbro hellig tre kongers dag.

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne opkrævede sandemænd over hr Anders Pedersen, præst i
Gerlev, for han er draget af Randers by, for hvis jordskyld huspenge og andet, han er Randers by
skyldig.

(15)

22/1 1616.

** Hans Mogensen sst havde 3.ting til Christoffer Skomager, som havde regnskab imod ham.
hvorfor de vedtog at gøre regnskab med hverandre.

** Christen Rasmussen Klejnsmed. efterskrevne vidnede, at Jens Andersen Runger i Christen
Klejnsmeds hus slog hånden i bordet og sagde, Gud give, at fanden og belsebub stjæler på meget fra
eder, som i har stjålet fra min far, men han navngav ingen, hvortil han ved sin højeste ed benægtede,
at han aldrig havde sagt eller haft slige ord, og ikke heller han andet vidste med Christen
Klejnsmed, end det som ærligt er.

(16)

** Bendt Hansen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Christensen i Tjæreby på Elle Mortensdatters vegne i Lem og hendes medarvingers vegne
fremæskede så mange, som nogen vitterlig gæld har at fordre efter Peder Christensen, som boede
sst, at møde i hans bo i Lem 23/1 at annamme for deres gæld, efter som godset kan til række. varsel
til efterskrevne kreditorer.

(17)

** Søren Hansen sst lod fordele Christen Sørensen i Udby.



** Peder Pedersen sst havde 3.ting til Niels Madsen i Østergård for 4 tønder øl, som han benægtede
at have fået.

** Jens Christensen Bjerring til 4.ting udviste Vogn Lauridsen borger sst fra den våning, salig
Anders Bjerrings hustru Anne Baysdatter og hendes børn er arveligt tilfaldet efter salig Anders
Bjerring i den gård og ejendom, Vogn Lauridsen iboer, til næstkommende påske at lade gøre
ryddelig.

(18)

** Frands Rasmussen i Søren Jensens fraværelse på KM vegne opkrævede sandemænd over den
eller de, som kunne være årsag i Oluf Torstensen smed, som boede i Haslund, som ved Randers
Sønderbro er fundet død liggende, at gøre derom deres tov efter loven.
29/1 1616.

** Jens Andersen Mammen sst på sin hustru og hustrus søskendes vegne havde 3.ting til Søren
Jensen Århus, borger sst, for deres anpart af to tønder rugsæd, han har forpligtet sig at give salig
Peder Jespersens arvinger for den rug, han havde ladet så i Søren Jensens ager, men da Søren
Jensen ikke havde bekommet lovligt varsel, så findes han for samme tiltale erlediget at være, indtil
han bekommer lovligt varsel.

(19)

** Hans Sørensen Væver. Christen Eriksen Smed lovede at betale sin gæld.

** Jens Christensen sst. efterskrevne tilbød at ville vidne anlangende den landstings stævning, Jens
Bjerring havde ladet dem stævne med, men han ville ikke lade hans varselsmænd komme tilstede.

** Anders Bysvend på Niels Podemesters vegne lod fordele for gæld.

** Anders Andersen Skrædder lod fordele for gæld.

(20)

** Anders Bysvend på Kirsten Rasmusdatter Busks vegne sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Podemester sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Bay sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Bysvend for Niels Jacobsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Bysvend for Christen Eriksen Smed sst lod fordele efterskrevne for diverse gæld.

(21)



** Hans Rasmussen i Søren Jensens fraværelse opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over
dem, som kunne have været årsag i Oluf Tomasens Smeds død, som er fundet død ved Randers
Sønderbro.

5/2 1616.

** Christen Yttesen her sst lod fordele for gæld.

** Mads Værum. Jens Hansen Block og Christen Skomager forpligtede dem at skal betale ham
hvis, de er ham skyldig.

(22)

** Søren Jensen byfoged for tingsdom tilbød Hans Sørensen Væver sst retten at ville ham meddele
hertil ting over Christen Eriksen smed sst for hvis, han er Hans Væver skyldig, hvortil Hans
Sørensen svarede, at han klagede sig retsløs, og kastede 3 mark på bordet, af den årsag Søren Jensen
ikke ville unde ham vurdering af noget klæde, han havde af Christen Smed i pant.

** Falk Lykkes fuldmægtig Rasmus Jensen på Skovsgård. Niels Christensen Viborg, borger i
Mariager, gav Falk Lykke skøde på de 7 boder liggende på Vestergrave sst, som han købte af
Henrik Krag, og andre 7 nye boder.

** Johanne Madsdatter hendes fuldmægtig lod fordele efterskrevne i Randers omegns byer for
gæld.

(23)

** Peder Ankersen sst. Sofie Brahe Peder Munks til Søbygård gav Peder Andersen skøde på en
halvgård her sst på Vestergrave.

** Niels Groersen på skt Mortens kirkes vegne. Søren Bay borger her sst forpligtede sig at skal
stille borgmester og råd tilfreds for de 30 daler på samme kirkes vegne, som Niels Groersen tiltaler
ham for, som er for den skade, han Peder Hatstafferer gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne. synsmænd afhjemlede syn på Oluf Torstensen smeds lig af Haslund,
som fandtes liggende ved Randers Sønderbro, men de kunne ingen skade syne ham at have.

(24)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på Randers bys vegne gav last og klage over
Anders Troelsen her sst, som er for skade, han har gjort Niels Pedersen Sødring.

** samme lyste ham derfor vold til.

** samme gav last og klage med Anders Troelsen over Niels Sødring for uførm og skade, han har
gjort Anders Troelsen.



** samme gav last og klage over Mads Glarmester og Jørgen Apoteker her sst for sår og skade, de
hver andre gjort har.

12/2 1616.

** Christen Kovsted sst lod voldsværge Niels Christensen, som tjener Søren Jørgensen i
Rindsholm, som i lovlig arrestering er bortdraget her af byen, for gæld, han ham skyldig var.

(25)

** Niels Christensen Riber på hans hustrus mors vegne. efterskrevne vidnede, at de 3/9 1611 var i
Jens Christensen Bjerrings hus sst, der skulle have sket skifte og jævning imellem Jens Bjerring og
hans medarvinger efter hans salig hustru Anne Poulsdatter, hvor han blev tillagt, at han selv skulle
betale al den bortskyldige gæld, og derimod blev bevilget at skal alene beholde al deres tilstående
gæld, og de så ikke, at Jens Christensen da havde det gældsbrev på kobber, som salig Mads
Kedelsmed skal have hans brev udgivet til salig Mads Ryum, hvilket brev Jens Bjerring nu fordrer
gæld efter af salig Søren Kedelsmeds arvinger og hans hustru Maren Kedelsmeds.

(26)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne. efterskrevne afhjemlede syn
på Niels Pedersen Sødrings skade, som han beskyldte Anders Troelsen for at have gjort.

** samme opkrævede sandemænd over Anders Troelsen for sår og skade.

** Anders Troelsen sst. efterskrevne vidnede, at de 23/1 sidst forleden var de til Karen Fogs og drak
og lagde kort, og da gjorde Niels Sødring sig vred ved Niels Kyvling, og udtog en kat med penge og
ramte Anders Troelsen dermed ved hans øje, da han ville have skilt dem, og Anders Troelsen slog
til ham igen med en flad hånd og sagde, hvorfor slår du mig, for jeg hjælper dig til gode.

(27)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på Mads Glarmesters skade,
som han beskyldte Jørgen Apoteker for at have gjort.

** samme opkrævede i dag sandemænd over Jørgen Apoteker og Mads Glarmester sst, som er for
skade, de hver andre gjort har.

** Søren Jensen Århus sst. vurderingsmænd vurderede en stormhue for 5 rigsdaler, som han
udlagde til Jens Mammen for 2 skæpper rug, som han skulle være ham skyldig.

** Mads Sørensen Værum sst lod fordele Albret Skomager for gæld.

** Laurids Christensen Duerig her sst lod fordele Knud Jensen, Jens Mikkelsens søn i Bjerregrav,
for forlov for hans bror Anders Jensen.

(28)



** Søren Segalt sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Jensen på KM vegne begærede fylding på sandemænd over Oluf Torstensen smed i
Haslund hans banemand, som er død fundet ved Randers Sønderbro, hvorpå de gjorde deres tov, at
da synsmænd har erfaret ham ingen dødelige sår at have på sit legeme, så svor de ham selv over sin
egen banemand at være.

(29)

19/2 1616.

** Poul Nielsen sst havde tiltale til Tomas Møller i Skern mølle for en ulden skjorte, som salig
Casper Møller i Skern mølle af ham købt har, samt for 4 alen engelsk klæde, hans hustru Maren af
ham købt har, og nu lovede Tomas Møller at betale Poul Nielsen den halvpart sin part af den uldne
skjorte og engelske klæde, hans formands hustru af ham bekommet har.

** Peder Pedersen sst. efterskrevne vidnede, at Anne Nielsdatter, Niels Madsens hustru i Østergård
kom til Gertrud Hansdatter og købte en tønde øl af hende, som hendes bror Jacob næste dag
hentede.

(30)

** Anders Andersen skrædder sst lod fordele Christen Andersen i Harreslev for klæder og andre
varer, som hans hustru har bekommet.

** Peder Pedersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen for Søren Pedersen sst lod forlede Niels Knivsmed for gæld.

(31)

** Anders Troelsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Knudsen Faxing sst til 3.ting fremæskede Rasmus Rasmussen i Flos til skifte og jævning
anlangende hvis arv og gods, hans brordatter Inger Christensdatter efter sin bror salig Jens
Christensen Kragballe kan være tilfaldet, om han det på hendes vegne ville annamme.

** Niels Jacobsen sst. Peder Lassen borgmester sst vidnede, at 20/11 sidst forleden var han hos sin
svoger Niels Jacobsen, og da kom Søren Jensen og Niels Sørensen, borgere i Århus, til dem på Gert
Bryskes vegne og begærede, at Niels Jacobsen ville lade de pendinge stande i ro til snapsting, som
Gert Bryske var ham skyldig, da skulle han bekomme både hovedstol og rente, hvortil han svarede,
at han det ikke ville gøre, med mindre Niels Sørensen selv ville give ham samme pendinge som sin
egen gæld, om Gert Bryske længere slog fejl, hvilket han lovede ham. andre vidnede det samme.

(33)

** Søren Jensen byfoged på sine egne vegne begærede sit skudsmål, hvorledes han sig i sin
bestilling, siden han blev betroet byfogderiet her sst at have forholdt, hvortil efterskrevne 24 mænd



svarede, at han havde handlet og skikket sig som en ærlig tro dannemand i alle måder, og i sin
bestilling har forskaffet enhver ret, såvel fattig som rig.

(34)

** Søren Jensen på rettens og sine egne vegne stævnede Hans Sørensen væver sst, for han uden
tilbørlig årsag 5/2 sidst forleden for bytinget har klaget sig for ham retsløs, og derover fra sig lagt 3
mark, uanseet Søren Jensen ham i ingen måder skal have ham forurettet, hvorfor han satte i rette,
om Hans Sørensen ikke bør samme sin sigtelse at gøre bevislig, eller han bør derfor efter loven at
lide tiltale, hvilket han blev tildømt.

(35)

** mester Bonde Nielsen. Søren Andersen Bay, borger sst, på hans søster Mette Andersdatter Bays
vegne gav Bonde Nielsen, præst til Gråbrødre kirke sst gav ham skøde på det indlæg og anpart,
salig Christen Pedersen købte af hr Mads Pedersen, præst til Vinding og Bryrup, i salig Anders
Grydestøbers den store have her for byen.

** Rasmus Pedersen Søby sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** samme lod fordele Christen Andersen i Harreslev for gæld.

(36)

** samme lod fordele Anders Keldsen i Gassum for gæld.

** samme lod fordele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Søby på Peder Mikkelsens vegne sst lod fordele for gæld.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne begærede fylding på
sandemænd over Anders Troelsen borger sst, for han skal have slået Niels Sødring noget blåt under
sit øje, og sandemændene gjorde deres tov, at eftersom Anders Troelsen har slået Niels Sødring
med en flad hånd, så svor de ham et fuldt vold over.

(37)

** Niels Jacobsen lod fordele Knud Christensen i Stevnstrup.

** Søren Jensen Møller i Dronningborg mølle på KM vegne oplyste en sæk malt, som nogen
langsommelig tid har været stående i møllen.

26/2 1616.

** Christen Rasmussen Klejnsmed sst. Christen Bendixen sst lovede at betale ham 2 daler, han efter
hans hustrus begæring har lovet til Jacob Bartskær sst for bartskærløn.

(38)



** Mikkel Pedersen sst til 4.ting afsagde arv og gæld efter hans hustrus mor Maren Ibsdatter, så han
efter hende ikke vil tage ved arv eller gæld.

** Peder Pedersen sst lod fordele Niels Madsen i Østergård for en tønde øl og lod fordele andre for
gæld.

** Niels Podemester sst lod fordele for gæld.

** Niels Jacobsen sst lod fordele Knud Christensen i Stevnstrup for gæld efter hans forpligt.

(39)

** Christen Kovsted sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Frands Rasmussen på hans pige Anne Pedersdatters vegne lod fordele Villads degn sst for øl
pending og andet.

** Peder Skov lod fordele efterskrevne for gæld

(40)

** Jens Mammen lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Christensen Bjerring sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(41)

** Mourids Christensen sst. Søren Jensen byskriver sst på sine egne vegne gav Mourids Christensen
skøde på den have her for byen, som Kirsten Munk arvede efter hendes bror Christen Munk til
Gesinggård.

(42)

** Søren Jensen på rettens og sine egne vegne stævnede Hans Sørensen væver sst, for han uden
tilbørlig årsag 5/2 sidst forleden for retten har klaget sig for ham retsløs, hvorefter der blev afsagt
dom: Hans Sørensen bør sin sigtelse at bevise eller derfor at stande til rette.

(43)

4/3 1616.

** Jens Andersen Kare havde tiltale til Rasmus Sørensen i Kare for 13 skæpper rug, som rester af
hans landgilde, hvilket han sagde, han havde betalt.

** samme lod fordele Rasmus Sørensen i Kare for 13 skæpper rug, ham rester med af hans
landgilde.



** Peder Lassen borgmester sst. Niels Jacobsen rådmand med fuldmagt af Christen Nielsen, borger
sst, og på hans vegne pantsatte til hans farbror Peder Lassen borgmester hans gård i Randers for
1157 rigsdaler.

(45)

** Anders Bysvend på Niels Jacobsens vegne lod fordele efterskrevne.

** Niels Bodelsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Ankersen sst lod fordele efterskrevne for gæld

(46)

** Mourids Pedersen ? i Harreslev lod fordele for gæld.

** Jacob Fisker på sine egne vegne lod fordele for gæld.

** Jacob Fisker på Niels Jensen Søgård i Langå hans vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

(47)

** Tomas Sørensen sst lod fordele for gæld.

** Peder Pedersen fortovsmand. Søren Hatstafferer sst bekræftede sine medbrødres ed og tov, som
de i hans fraværelse har gjort, og svor han i lige måde Anders Troelsen et vold over, for han slog
Niels Sødring.

** Niels Andersen Kare lod fordele for gæld.

** Christen Yttesen sst lod fordele for gæld.

(48)

** Jens Nielsen Korning lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen for Jens Kare lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Baltsersen Bay lod fordele efterskrevne for gæld.

** Holger Rosenkrantz. synsmænd vidnede, at de var til syn på en have liggende nord og øst for
byen, hvorpå der er pløjet.

(49)

** Hans Hatmager sst lod fordele for gæld.

** Peder Knudsen foged lod fordele efterskrevne for gæld.



(50)

** Niels Groersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Bysvend på Knud Andersen i øster Velling hans vegne lod fordele for gæld.

11/3 1616.

** Niels Christensen Riber. efterskrevne, som han havde ladet stævne til landstinget, vidnede, at
Mads Ryum overlevede salig Mads Kedelsmed, men det ikke er dem vitterligt, at Mads Ryum
skulle have været en forarmet mand, der han ved døden er afgået.

(51)

** Mads Jespersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Sørensen malersvend, barnfødt i Viborg, gjorde sit skudsmål til Morten Maler sst, som
svarede, at han havde tjent ham troligt og vel, og afskediget i vilje og minde.

** Niels Jacobsen. Peder Lassen borgmester sst lod læse et købebrev fra Gert Bryske til Katholm,
hvormed han sælger hans gård i Randers til Niels Jacobsen, borger i Randers.

(52)

** Anders Bysvend på Margrete Jens Guldsmeds vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Christensen Bjerring sst lod fordele efterskrevne.

(53)

** Steffen Christensen i Hvidsten lod fordele Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers hustru sst for
en stud, hun bekom.

** Peder Pedersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Andersen Kare lod fordele for gæld.

** Poul Nielsen sst. Christen Christensen grydestøber gav ham skøde på en have.

** Poul Nielsen rådmand sst løslod Anders Spilmand af den dele, han havde ham i.

18/3 1616.

(54)

** Jens Sørensen malersvend, barnfødt i Viborg, fremlagde Morten Christensen Malers skriftlige
bekendelse, at da en person skulle have sagt, at han skulle have sagt, at Jens Sørensen Malersvend



skulle være to gange bortløbet fra sin læremester Laurids Pedersen Maler, hvilke ord han ved sin
højeste ed benægter aldrig at have sagt.

** Peder Pedersen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Nielsen Bay sst. Jens Andersen Bjerring Skomager sst gav sin svoger Jens Nielsen Bay et
skøde på al den anpart og arvepart, hans hustru havde i salig Niels Jensen Bays gård og ejendom på
Vestergrave.

(55)

** Jens Bay lod fordele for gæld.

** Jens Bay lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Tygesen og Christen Lauridsen sst gav til kende, at Rasmus Gerning i Provstegården har
ladet dem give varsel, og bød dem i rette, og ville vide, hvorfor han havde dem at tiltale, men han
var ikke mødt.

** Villum Hansen sst begærede af Frands Rasmussen sst, som havde borgmester Jens Andersen
Kares fuldmagt, om han på hans vegne ville give ham et pant på Jens Kares staldgård, liggende for
uden Vesterbro sst, for 100 rigsdaler med 6 dalers årlig rente, som han er ham skyldig, hvortil Søren
Jensen byfoged formente, at samme staldgård ikke burde at forpantes, som Jens Kares datterbarn
Margrete Jensdatter havde sin lod og arvepart i, så vel som de andre Jens Kares børn og
medarvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(56)

** Peder Andersen Skomager og Mikkel Rebslåer sst. Anders Jensen sst på hr Anders Pedersen i
Gerlev hans vegne havde tiltale til dem med høringsdele, men Anders Jensen vidste ikke, hvad hr
Anders Pedersen havde at give dem til sag, før han kom til stede, hvorfor de for hans tiltale
erlediget at være.

** Poul Nielsen sst lod fordele Anders Mogensen sst og hans hustru Else Skovsdatter Oluf Væver
og hans kone Trine Tomasdatter Christen Madsen Dal og hans kone Karen, Maren salig lamme
Anders Skrædders efterleverske Anders Andersen Skomager Bennit Kocks svoger med flere.

** Poul Nielsen sst lod fordele efterskrevne for gæld

(58)

25/3 1616.

** hr Mikkel i Støvring. Jellis Johansen borger sst lovede at betale ham et halvt års husleje, han er
ham skyldig af den gård, han iboer.



** Anders Andersen i Hjermind gav til kende, at nogle sst skulle have ladet ham arrestere for nogen
gæld, han dog benægter ikke at skal være skyldig, da efterdi ingen fremkom at give ham til sag, så
fandt byfogden ham for tiltale erlediget at være.

** Maren Christensdatter og Gunder Jensdatter, tjener mester Peder Tøgersen. Niels Christensen
Bech indvåner sst lovede dem, at han ved sin højeste helgens ed og oprakte fingre, at han aldrig ved
noget uærligt eller utilbørlig gerning med dem.

(59)

** Anders Pedersen i store Sjørup lod fordele for gæld.

** Jens Christensen i Langå lod fordele for gæld.

** Niels Groersen her sst lod fordele efterskrevne for gæld

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(60)

** Mads Sørensen Ørsted sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Andersen Kare sst. Peder Knudsen Faxing lovede at give ham en tønde Wismar humle for
den gæld, hans stedsøn Jens Kragballe var ham skyldig.

** Villum Hansen borger sst. Frands Rasmussen med fuldmagt af Jens Andersen Kare borgmester
sst pantsatte til Villum Hansen Jens Kares staldgård liggende uden Vesterbro, for 100 rigsdaler med
6 dalers rente.

(61)

** Niels Mortensen sst. Frands Rasmussen med fuldmagt af Peder Baysen borger sst pantsatte på
hans vegne til Niels Mortensen en ager liggende til salig Bay Pedersens gård sst for 30 daler, han er
ham skyldig.

** Anders Bysvend for Hartvig Clausen lod fordele Johanne Nielsdatter sst for tystøl, hun løb fra
ham med, foruden hendes vinterkost, hun havde hos ham i vinter.

** Christen Lauridsen Buntmager lod fordele efterskrevne for gæld.

(62)

** Anne Tygesdatter Splid Sørensens afsagde arv og gæld efter hendes husbond salig Splid
Sørensen, som boede sst, som hun og over hans grav har til kende givet.

** Niels Embedsbo sst lod fordele efterskrevne for gæld, der iblandt Søren Skyttes hustru Pernille ?

** samme lod fordele efterskrevne for gæld.



(63)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne lod afhjemle syn på Vestervold her for byen, som delvis
var meget uskikkelig.

8/4 1616.

** Tomas Sørensen på borgmester og råds vegne. Søren Jensen byskriver lovede at skal betale på hr
Anders Pedersen i Gerlev hans vegne, hvis han er skyldig til Randers by af hans ejendom sst.

** Jens Pedersen sst. Las Mikkelsen Skomager sst pantsatte Jens Pedersen Stangerum sst et ølkar på
16 tønder rum to kobberkedler på to tønder og en fjerding tønde for 15 sletdaler, han ham skyldig
var.

(64)

** Niels Hjermind på Anne Tygesdatter salig Splid Sørensens vegne til 4.ting afsagde sig arv og
gæld efter hendes husbond Splid Sørensens dødelige afgang, så hun efter ham hverken vil tage arv
eller gæld.

** Anders Bysvend for Tomas Nielsen sst lod fordele efterskrevne.

** Anne Ferslevs her sst, vurderingsmænd vurderede en sort engelsk foldekåbe, som hun havde i
pant af Karen Villads Degns kone sst.

(65)

** Anders Jensen for Morten Jensen i hospitalet lod fordele for gæld.

** Frands Jensen sst lod fordele efterskrevne for gæld

** fru Kirsten Juel til Kærsholm. Niels Madsen Pamhole borger sst gav hende et fuldkommeligt
underpant og forsikring på sin gård og ejendom sst for 60 sletdaler.

(66)

15/4 1616.

** Jens Nielsen Bay sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(67)

** Eske Brock lod fordele Anders Jensen og Christen Jensen i Randers, for de ulovligt har borttaget
havre af Christen Christensens gårds jord på Kondrup mark, og var samme avl udlagt til KM
landgilde.



** Søren Jensen Byfoged på fru Margrete Rantzaus vegne. Anders Rasmussen byfoged i Grenå
skødede til hende sin gård og ejendom i Randers.

** Peder Nielsen Dons sst. skipper Tyge Terkildsen, borger sst, skødede til ham hans anpart af en
have, som han købte af Jens Bødker.

(68)

22/4 1616.

** Tomas Ibsen sst, vurderingsmænd vurderede noget gods, som han havde i pant af Jens Jensen
Værum sst.

** hr Mikkel i Støvring. Jellis Johansen sst forpligtede sig at betale det halve års husleje, han ham
skyldig er.

** Jens Nielsen Ray. synsmænd var til syn på et mellemgærde på Vestergrave mellem Jens Nielsen
Ray og Jens Jensen Skomagers ejendomme, som Jens Jensen har sat en alen bredt på Jens Nielsen
Rays grund.

(69)

** Anne Pedersdatter i Gimming afsagde arv og gæld efter hendes husbond Christen Lassen Fisker
sst.

** Mogens Christoffersen i Værum lod fordele efterskrevne Tomas Nielsen borger sst for 770
rigsdaler.

** Ejlert Meyer sst havde tiltale til Jens Kock sst for en halvtønde kedel, han af ham til Jørgen
Skeels bryllup skal have lånt, hvortil han svarede og formente, ingen kedel hos ham at have udtaget.
sagen blev opsat 4 uger.

** Poul Nielsen sst. synsmænd vidnede, at de havde været til syn imellem Poul Nielsens ejendom
og Niels Bertelsens ejendom, anlangende at Poul Nielsen skulle have ladet bygge ham for nær, og
da kunne de ikke efter Poul Nielsens skøde kende, at hans ejendom strækker sig videre end på sin
egen grund, hvorfor Niels Bertelsen slog sig selv til rette, og kendte sligt ret at være, og de blev
venligt og vel forligt.

(71)

** Anders Jensen for Anders Troelsen sst lod fordele for gæld.

** Peder Nielsen tjenende Niels Mortensen borger sst med fuldmagt af Peder Jensen Bang
borgersøn sst gav Peder Nielsen Hjermind skøde på en have liggende østen under Trøjborg bakke.

29/4 1616.



** Christen Andersen Skrædder lod fordele Søren Sørensen, barnfødt i Voer i Rougsø herred, efter
hans forpligt og lærebrev, hvilket han ikke har udstået.

(72)

** Christen Bager sst lod fordele for gæld.

** Peder Ankersen her sst. Niels Mortensen borger sst på Peder Jensen Bangs vegne, som han
nogen tid har haft under sit værgemål, gav Peder Ankersen afkald for al det værgemål, han og hans
formand for Peder Jensen Bang har haft.

** hr Mikkel i Støvring. Jellis Johansen borger det forpligtede sig at skal betale for et halvt års
husleje for vinteren 1614.

** Peder Nielsen Hjermind sst lod fordele Rasmus Markmand sst for husleje af den kælder, han
iboer.

** Erik Pedersen på sine egne vegne og Jens Bjerring på Anne Bays vegne bød sig i rette imod
hvem, som har dem noget til at tale, og ingen fremkom at give dem sag, hvorfor Niels Hjermind
fandt dem lovløst hjem.

(73)

** Hans Jensen Brændgård på Anne Lauridsdatter og Rasmus Mikkelsens vegne lod fordele
efterskrevne for gæld.

** Hans Jensen på sine egne vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Jensen Troelsen i Kare lod fordele efterskrevne for gæld.

** Poul Nielsen sst. efterskrevne, som var opnævnt af tinget at være syn imellem Poul Nielsens
gård og ejendom, som Jens Hansen Block iboer, og Christen Madsen Skrivers staldgårds huse grund
og ejendom, som forhen har tilhørt salig Jørgen Sommer, og at være syn imellem Poul Nielsens
staldgårds hus, som kaldes Johan Mortensens ejendom, på den ene og Christen Skrivers staldgårds
ejendom, og til et plankeværk imellem dem, de kundgjorde, at de havde været i Poul Nielsens
ejendom, hvor Christen Skrivers staldgårds huses gavl er noget indgivet sig på rav til Poul Nielsens
ejendom ungefer 4 kvarter, så Poul Nielsens hus derover er gået noget på rav, og Poul Nielsen har i
sin staldgård ladet indsætte stubbe i stalden af årsag, at Christen Skrivers stald ikke skulle falde
videre indtil hans ejendom, og ydermere har han måttet sætte bjælker og tømmer for Christen
Skrivers gavl, som var ham kommet for nær, og det plankeværk imellem dem er sat Poul Nielsens
ejendom for nær efter hans skødes formelding.

(75)

6/5 1616.

** Jens Pedersen Vendelbo på sin søstre deres vegne. Peder Ibsen borger sst lovede at skal ikke
efter denne dag lade sætte sin ---- for nær op til Jens Vendelbo og hans søskendes ejendom.



** Poul Nielsen sst lod udæske sin lovforvundne Else Jacobsdatter Skovs sst af Maren Jacobsdatter
Skovs her sst, som hende huser.

(76)

** Søren Andersen Bay her sst gav last og klage over Maren salig Mogens Skovs sst for en
hemmelighed, som holdes i den gårds rum, Villum Ejlertsen sst iboer, Søren Bay til skade på sin
ejendom.

** Peder Jensen Gedsted i Læsten. Anne Jensdatter, født her sst, vedkendte sin farbror Peder Jensen
Gedsted at være hendes ret født værge og gav ham fuldmagt at give hendes morsøster Anne
Jensdatter Skerns og hendes arvinger kvittering for al den værgemål pending og ejendom, hendes
husbond Jens Skern og hans hustru for Anne Jensdatter Gedsted har haft for at stå.

** Anne Jensdatter, Jens Skerns sst. Peder Jensen Gedsted i Læsten på Anne Jensdatter Gedsteds
vegne gav hende en fuldkommen kvittering for al den værgemål pending gods og ejendom, som
hendes husbond Jens Skern og hans hustru har haft for at stande.

(77)

** Jens Jensen Skomager sst. Peder Nielsen ---- Skomager gav sin svoger Jens Jensen Skomager
skøde på al den anpart og arvepart, han med sin hustru (blank) Jensdatter arveligt er tilfaldet i deres
salig fars gård, som Jens Jensen nu iboer på Vestergrave sst.

** Niels Mortensen sst. Niels Hjermind i fogdens sted med flere var for 8 dage siden for Peder Bays
fars ejendom her sst og indlagde Niels Mortensen borger sst for den gæld, Peder Bay borgersøn sst
er ham skyldig efter delevidnes lydelse i den anpart og arvepart, han har i samme gård.

** Søren Jensen på KM vegne gav last og klage over Peder Madsen i over Hornbæk, som er for
Niels Madsen stadstjener sst, han huggede på gaden.

** samme lyste ham derfor et fuldt vold til. varsel til Peder Madsen til hans fars hus i over
Hornbæk.

(78)

** Niels Jacobsen rådmand. Søren Jensen byfoged med fuldmagt af Peder Jensen Bang gav Niels
Jacobsen skøde på hans anpart og arvepart, hvilket er den 4.part i hans salig fars og mors stenhus,
Peder Nielsen nu iboer, liggende imod Randers torv.

** Jens Christensen Bjerring gav til kende, at eftersom Jens Andersen Mammen sst skal have hos
sig i forvaring adskillige regnskabsbøger og gældsbreve, som salig Oluf Ferslev tilforn har tilhørt,
og han deri har anpart, som han med sin hustru Margrete Pedersdatter arveligt er tilfaldet efter
hendes forrige husbond salig Peder Jespersen, så vel som Niels Andersen Kares anpart, han ham
afkøbt har, samt på sin steddatter Maren Pedersdatters vegne, hvilke regnskabsbøger og gældsbreve
skal være ham forholdt, uanseet han tit og ofte har gjort anfordring derom at måtte skiftes og deles,



hvilket Jens Mammen på hustru og hustrus søskendes vegne ikke har villet, hvorfor han tilbød ham
samme gæld at købe eller sælge, hvortil han svarede, at han ikke nu var til sinds at købe eller sælge.

(79)

13/5 1616.

** Søren Jensen byfoged sst. Peder Skov borger sst lod læse og påskrive et brev udgivet 24/7 1615
af Jens Kare borgmester til ham og Niels Lassen borger sst, i sin mening, at eftersom han har været
Sidsel Lasdatters værge og formynder efter hendes salig far Laurids Andersens død, og han intet
regnskab med hende eller hendes husbond Peder Skov gjort har for samme værgemål, og deraf
hendes patrimonium er blevet hos hendes stedfar Jørgen Sommer sst i boet beholden, da lover han
at forskaffe Peder Skov på hans hustrus vegne og Niels Lassen på egne vegne samme børnegods
skadesløs, når de ikke længere vil have det i fordrag.

(80)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. efterskrevne var syn til et nyt staldhus, som Rasmus Mikkelsen
har ladet sætte på sin egen grund i det stenhus gård Christen Tved kræmmer iboer, og kunne ikke
andet synes, end det stod på den gamle grund.

** Frands Rasmussen sst lod fordele for gæld.

** Peder Nielsen Hjermind sst. efterskrevne synsmænd kundgjorde, at de er opnævnt til at være syn
til salig Bay Pedersens gård sst, som han iboede, hvis den kan være bygfældig, og da var samme
gårds huse meget bygfældige, så ingen deri kunne have nogen borgerlig næring, før det bliver
nedtaget og igen opbygget, og der var stor livsfare at bo i samme hus, såfremt samme hus ikke
ellers af sig selv nedfalder.

(81)

** Niels Jacobsen sst lod fordele to hans tjenestepiger Maren Rasmusdatter, født i Hevring i
Rougsø, og Maren Pedersdatters datter i Gram ved Skanderborg Dorte Nielsdatter, for de begge er
rømt for nogen utroskab, de er befundet med, og han lod dem fordele for penge, de er skyldig af
hvis øl, de har haft i regnskab for hans hustru Maren Pedersdatter 14 sletdaler.

(82)

** Poul Nielsen sst lod fordele for gæld.

** Niels Mortensen sst lod fordele Jens Jespersen, som tjente ham, for 10 sletdaler, han er ham
skyldig, og imod hans vilje er rømt.

** Peder Nielsen Dons sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. Niels Madsen stadstjener lod syne
for de 8 mænd, ham at have en stor skramme og skade på sit hoved, som han beskyldte Peder
Madsen i over Hornbæk for at have hugget ham på Randers gade 21/4.



(83)

** samme opkrævede derfor sandemænd over Peder Madsen for samme skade, han gjort har, at
gøre deres tov over ham.

** Anders Jensen på Anne Tygesdatters vegne lod fordele for gæld.

** Tomas Mogensen i Stevnstrup, Peder Skåning indvåner sst forpligtede sig at skal betale ham 1
daler, han er ham skyldig.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne lyste for lovmål anlangende
den skade, Niels Lassen borgersøn sst skal have gjort Jacob Swertfegersvend sst ved sit venstre øje.

** samme lyste for lovmål anlangende Hans Jensen Brændgård sst skal have slået Marsilius
Skomager sst.

(84)

27/5 1616.

** Hans Brændgård på Anne Lauridsdatters vegne i Mariager lod fordele Peder Glarmester sst for
husleje.

** Tomas Mogensen i Stevnstrup lod fordele for gæld.

** Frands Rasmussen sst. Niels Nielsen Hjermind med fuldmagt af Søren Christensen Gram,
barnfødt sst, gav hans frænde Frands Rasmussen afkald for det værgemål og gods, som han har haft
for at stande, efter hans salig far Christen Christensen, fordum borger sst.

** Peder Nielsen Hjermind til 4.ting tilbød Jens Hansen Bay borger sst frøgæld til vederlæggelse
for en ager, som er liggende til salig Jens Christensen Skrivers børns stenhus sst, som Peder Nielsen
iboer, hvilken ager Jens Hansen Bay har ladet så med havre, men ingen fremkom.

(85)

** Ejlert Meyer sst efter en måneds opsættelse ham og Jens Kock sst imellem, satte i rette, at efterdi
Jens Kock har lånt af ham en kobberkedel til Jørgen Skeels højtids bryllups tid at forbruge til
køkkenet, og han aldrig siden har kunnet samme kedel igen bekomme, om Jens Kock derfor enten
bør igen at forskaffe samme kedel, eller bør derfor at stå til rette, hvilket han blev tildømt.

** Anne Rasmusdatter, barnfødt sst, begærede et stokkenævn anlangende hendes ærlige ægte
fødsel, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at hun er barnfødt her af salig Rasmus Christensen
Tømmermand og Anne Madsdatter, og de vidste ingen ulempe med hende eller hendes forældre.

(86)



** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Peder Madsen i over Hornbæk, som er for Niels Madsen stadstjener sst, han huggede på Randers
gade 21/4.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Niels Lassen
borgersøn sst, som er for Jacob Swertfegersvend, han gjorde skade ved sit venstre øje 5/5 sidst
forleden.

** samme lyste ham derfor vold til.

** samme. efterskrevne mænd var syn til Jacob Swertfegersvends skade, og da befandtes ham at
være noget blå under sit venstre øje, som Niels Lassen havde slået ham.

(87)

3/6 1616.

** Christen Kærsgård i Tebbestrup. Anne Pedersdatter Kærsgård i Tebbestrup vidnede, at for 9 år
siden lånte hendes husbond store Peder Nielsen i Haslund en tønde sædekorn og lovede Peder
Nielsen at give ham derfor i stedet en tønde byg. Maren Christensdatter sst vidnede det samme.

** Peder Nielsen i Haslund spurgte Christen Kærsgård i Tebbestrup, om der ikke findes noget på
den tønde byg, han skulle have lovet ham, dertil han svarede, at han ham derpå havde betalt 3
skæpper byg.

** Jens Christensen Bjerring på Anne Baysdatters vegne. hr Anders Pedersen i Gerlev forpligtede
sig at skal betale hende 70 sletdaler og 4 alen engelsk, som han er hende skyldig for den ejendoms
anpart, han hende afkøbt har.

(88)

** Niels Færgemand på sine egne og hans datters vegne. Niels Fridleifsen her sst lovede at betale
ham 2 sletdaler for hvis gæld dem imellem været har, og de blev venligt og vel forligt.

** Knud Andersen Remsnider sst gjorde sit skudsmål til menige tingmænd anlangende, hvorledes
salig Oluf Frandsen Skomager, fordum borger sst, har forhandlet skadet og skikket sig, og dertil
svarede efterskrevne mænd, at han var en ærlig borger, som ikke har forurettet nogen, og han kunne
hverken læse eller skrive, hvorfor han var forårsaget at lade andre skrive for sig i sin regnskabsbog.

(89)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne og på Niels Madsen Bysvends
vegne begærede fylding på sandemænd over Peder Madsen, barnfødt i over Hornbæk, som er for
Niels Madsen stadstjener, han på Randers gade har hugget i sit hoved, hvorefter sandemændene
gjorde deres tov, at da det bevises, at Peder Madsen har gjort Niels Bysvend samme sår og skade, så
svor de ham et fuldt vold over.

(90)



** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Niels Lassen borgersøn sst, som er for skade, han Jacob Swertfegersvend gjort har, at gøre deres tov
efter loven.

** samme gav last og klage over Hans Brændgård sst, som er for Marsilius Skomager sst, han slog,
og gav klage over Kaj Andersen Helsted Vognmand for Niels Bysvends krave, han udrykkede 14/5
sidst forleden, da han var hos ham i KM bestilling.

** Tomas Ibsen sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele efterskrevne, for de har nedkørt over hans dige og have i
Østervang.

(91)

** Jens Jensen Bonde i Hadbjerg. Jens Andersen i Hadbjerg, som nogen tid har ligget under
bartskær hånd her sst, berettede, at han var venligt og vel forligt med Jens Jensen Bonde om hvis
sårmål og skade, som han ham gjort har, i så måder, at Jens Bonde har betalt og stillet ham tilfreds
med rede penge for samme sårmål skade kost tæring badskærløn og skadegæld, så det efter denne
dag skal være en evig aftalt sag.

** hr Anders Pedersen i Gerlev. Jens Christensen Bjerring borger sst på Anne Bays salig Anders
Bjerrings efterleverske hendes vegne gav hr Anders Pedersen et skøde på Anne Baysdatters anpart i
den gård i Randers, hvilken kaldes Prangs gård.

** Anders Jensen Bysvend på Peder Christensen foged på Estrup hans vegne lod fordele
efterskrevne for gæld.

(92)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på Randers bys vegne gav last og klage over
Anders Jensen Helsted Vognmand, boende uden Nørreport, som er for Niels Madsen stadstjener sst
hans krave han for ham om hans hals har sønderrevet, da han gik til ham i byens bestilling.

** samme lyste ham derfor et fuldt vold over.

** Peder Mogensen Skov sst havde 3.ting til Jens Andersen Kare borgmester sst på sin hustru
Sidsel Lasdatters vegne og på Niels Lassen borgersøn sst hans vegne gav ham til sag for rede og
regnskab for hvis værgemål og gods, han for dem har haft for at stande efter deres salig far Las
Andersens dødelige afgang, dertil svarede Søren Jensen Byfoged, at efterdi hans datter Margrete
Sørensdatter endnu har arv i Jens Kares bo, som hun arveligt er tilfaldet efter hendes salig morsøster
Maren Kares død, så Jens Kare derfor sidder i et fællebundet bo uskiftet, og mener derfor, at han
intet bør at afhænde, før hans datter bekommer samme sin arv. sagen blev opsat 1 måned.

(93)

10/6 1616.



** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på hans hustrus
vegne. efterskrevne havde synet Anders Bysvends kone Anne Simonsdatter, som var noget
ophovnet ved hendes kindben, og Anders Bysvend beskyldte Christen Nielsen, Niels Bertelsens søn
for at have slået hende, hvilket Christen Nielsen benægtede ved sin højeste ed, og efterskrevne
vidnede, at de ved Sønderbro så, at han slog hende under øret, så hun måtte gå i knæ og kaldte
hende en buget tæve og en tyvtrækker hore af den årsag, at hun bad Rasmus Rovsing lægge den
sten fra sig, han stod med i hånden, så den ikke skulle komme i fjorden.

(94)

** Mikkel Swertfeger sst lod fordele for gæld.

** Jens Frandsen i Gimming. efterskrevne vidnede, at de så, at Jens Frandsen tog sin hest fra Peder
Andersen i Gimming hans vogn, som holdt ved slottet, og ingen parlament eller trætte de så, Jens
Frandsen var i med Peder Andersen.

** Søren Jensen på Jens Kares vegne. efterskrevne gjorde skudsmål, at Jens Kare borgmester ligger
på sin sygeseng, så han ikke kan møde imod Peder Skov eller hvem, der havde ham noget til at tale.

** Peder Skov på sin hustru Sidsel Lasdatters og Niels Lassens vegne lod fordele Jens Andersen
Kare borgmester for hvis regnskab og værgemåls gods, han for dem haft har for at stå efter salig
Las Andersens død.

(95)

** Peder Skov på sin hustru Sidsel Lasdatters vegne og sin svoger Niels Lassen borgersøn sst hans
vegne havde 4.ting til Jens Andersen borgmester for hans forpligts indhold for rede og regnskab og
værgemåls gods, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Las Andersen, fordum borger sst,
og begærede høring over ham, hvorefter Peder Skov blev tilstedt høring over Jens Kare.

(96)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Niels Lassen borgersøn sst, som er for skade han Jacob Swertfegersvend sst gjort har, og
efterskrevne sandemænd svor Niels Lassen et fuldt vold over. varsel til ham i hans farsøster Inger
Andersdatters hus.

(97)

** Maren Andersdatter, barnfødt sst, begærede stokkenævn anlangende hendes ærlige og ægte
fødsel, og efterskrevne 24 borgere vidnede, at hun er født her af ærlige forældre salig Anders
Pedersen Skomager og Kirsten Jensdatter, og ingen ulempe de enten vidste dem eller deres datter at
kunne eftersige i nogen måder.

(98)



** Søren Andersen Bay sst fremlagde en seddel med hans begæring til Maren Housens, salig
Mogens Skovs efterleverske, at hun ville af hendes fromhed afskaffe en hemmelighed, som er
indsat under hans tagdryp, hans ejendom og kældermur til stor skade, og beklager sig, at han ikke
kan komme til hans ejendom med murmand og stenpikning at lade færde på for samme urenlige
flod, som flyder af samme hemmelighed og gennemgår hans kældergrund, og hvis tagdrop, der
falder mellem deres ejendomme bliver stående og går igennem hans kældergrundsmur, for det ikke
kan have sit rette flod.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Randers bys vegne. Søren Keldsen Kastrup
bekræftede sine medbrødre sandemænds ed, som de gjort har over Peder Madsen i over Hornbæk,
som er for skade, han Niels Bysvend sst gjort har.

** samme opkrævede sandemænd over Anders Jensen Helsted Vognmand, som er for Niels Madsen
stadstjener sst, han har slået og udrevet krave på.

(99)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på sine egne
vegne gav last og klage over Christen Nielsen, Niels Bertelsens søn sst, for han slog Anders
Bysvends kone på hendes mund og kaldte hende en tyvtrækker hore.

** samme lyste Christen Nielsen derfor et fuldt vold til.

17/6 1616.

** borgmester og råd sst. efterskrevne vidnede, at de om aftenen mellem 9 og 10 slet hørte Peder
Tomblers kone skreg i hans hus, og han talte ud af vinduet, at han ikke slog hende, der svarede hans
kone, at han trådte på hende, og siden kom hun løbende ud af døren i hendes bare særk med håret på
ryggen, og de vidnede, at konen var lige så slem, som han selv var.

(100)

** samme. Peder Pedersen Tombler sst, som fængslet har været anholdt i byens fængsel, for han
utilbørligt forhandler sig og slår hans hustru, så er han af borgmester og råd benådet, at han
forpligter sig på sit liv og halses fortabelse, at han ikke efter denne dag skal forhandle sig utilbørligt
imod hans hustru ikke at slå støde eller bide hende uden billig og tilbørlig årsag.

** Rasmus Jensen Hjulmand sst. Maren Andersdatter Anders Pedersen ---- Skomagers datter her sst
gav Søren Jensen borger sst fuldmagt med hende og på hendes vegne at give hendes morbror
Rasmus Jensen afkald for det værgemål og gods, han for hende har haft for at stande.

** hr Peder Nielsen hospitalspræst sst. Frands Rasmussen sst fremlagde en fuldmagt, hvormed
underskrevne Søren Jensen og Peder Jensen, salig mester Jens Pedersen og salig Anne
Tøgersdatters sønner, barnfødt i Viborg, giver Frands Rasmussen byskriver sst fuldmagt til at skøde
til hr Peder Nielsen Trane, hospitalspræst og forstander her sst et skøde på den gård i Randers i
Rådhusstræde, som hr Peder Nielsen selv iboer, som dem efter deres salig morfar mester Tøger
Lassen, fordum sognepræst i Randers, arveligt tilfaldet er, dateret Ålborg 14/4 1616 Søren Jensen
egen hånd Peder Jensen egen hånd, hvorefter Frands Rasmussen gav hr Peder Nielsen skøde.



(101)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Anders Jensen Helsted Vognmand, boer uden Nørreport sst, som er for Niels Madsen
stadstjeners krave, han har udrevet, der han var hos ham i beskikkelse på byens vegne, hvorefter
sandemænd blev opnævnt, og de svor ham derfor et fuldt vold over.

(102)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på hans hustrus
vegne opkrævede i dag sandemænd over Christen Nielsen, Niels Bertelsens søn sst, for han har slået
Anders Bysvends kone over munden ved Sønderbro, sandemændene at gøre deres tov efter loven.

** Johan Andersen, borger i Århus, havde tiltale til fru Anne, Mourids Stygges sst, for 200 daler,
hun endnu er ham skyldig efter hendes udgivne gældsbreve samt for en gård og et boel, hun har fra
sig solgt, liggende i Kare by, hvilken ejendom salig Mourids Stygge skal have undt Johan Andersen
uden afgift og anden tynge hans livs tid, hvortil hun svarede, at der skal være nogle breve forlagt for
hende, som samme sag skal være anlangende, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(103)

** Niels Tøgersen på Rasmus Pedersen Søbys vegne. efterskrevne var syn til et mellemgærde
imellem Rasmus Peder Søby og Mourids Mouridsens have, og da var Mourids Mouridsens anpart af
samme gærde ufærdig gjort.

1/7 1616.

** Poul Nielsen rådmand på sin søn Mads Poulsens vegne. synsmænd havde synet hans skade, og
da var han slået blå ved sit kindben, som han beskyldte Søren Bay her sst for at have gjort.

(104)

** samme. efterskrevne vidnede, at de så Søren Bay tog sit værge fra sin side og slog Mads Poulsen
dermed under hans kæbe, og ikke de hørte eller så, at Mads Poulsen fortørnede Søren Bay enten
med ord eller gerning.

(105)

** Peder Nielsen Hjermind sst. Hans Lauridsen borger sst gav til kende, at eftersom han på sin
søster Anne Lauridsdatters vegne i Mariager og efter hendes befaling havde lejet Peder Hjermind en
af hendes agre, så tilsagde han ham, at han ville være hans hjemmel og tilstand til samme ager,
indtil hans lejemål derpå har endt.

** Niels Jacobsen sst. Jens Nielsen Korning indvåner sst forpligtede sig at skal stille Niels Jacobsen
tilfreds og at lade ferde hvis vinduer og anden bygfældighed i den hans gård, som Niels Jacobsen
iboer.



** Jens Christensen i Tjæreby med Christen Andersen i Gimming. efterskrevne vidnede, at de for
nogen tid siden var til syn til salig Peder Andersen, som boede i Gimming, som da lå under bartskær
hånd her sst i Søren Hansens hus, og da havde han en skade i sit højre knæskal, som da lå et lidet
plaster på, og beskyldte han Jens Frandsen i Gimming for at have gjort ham samme skade.

(106)

** Jens Frandsen i Gimming benægtede ved højeste helgens ed, at han aldrig havde gjort salig
Peder Andersen i Gimming nogen skade.

** Mogens Christoffersen i Værum på Tomas Nielsens vegne her sst. Anders Troelsen borger sst
forpligtede sig og lovede Mogens Christoffersen på Tomas Nielsens vegne sst at betale 100
sletdaler efter hans udgivne brevs lydelse, eller at lide derfor dele til Randers byting.

** Christen Skriver på Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne havde 3.ting til
Kirsten Jensdatter, salig Laurids Jacobsens efterleverske her sst og gav hende til sag for hendes
udgivne brevs afregning på 362 sletdaler foruden rente efter skiftebrevs indhold, hvortil Niels
Jacobsen svarede, at Kirsten Jensdatter havde regnskab der imod, som er for hvis værgemåls
pending, salig Laurids Skriver burde deraf at have, og mente, at de burde komme til rede og
regnskab med hverandre, som de blev tildømt.

(107)

** Poul Nielsen på sin søn Mads Poulsens vegne gav last og klage over Søren Bay borger her sst,
for han uden al tilbørlig årsag har slået hans søn med sit værge.

** samme lyste Søren Bay derfor et fuldt vold over.

** Niels Jacobsen her sst. Peder Nielsen Hjermind borger her sst med fuldmagt af Rasmus Jensen
Bang, tjenende i København, og Søren Jensen Bang borgersøn her sst skødede fra dem og til Niels
Jacobsen deres arveparter efter deres salig far og mor Jens Skriver og Maren Bangs, som er lige
halvparten i det stenhus liggende østen og sønden ved torvet tvært sønden over fra rådhuset.

(108)

** Christen Skriver her sst. Niels Jacobsen rådmand her sst på Kirsten Jensdatter salig Laurids
Jacobsens efterleverskes vegne her sst forpligtede hende at stå under samme lovmåls forfølgning i
dag 14 dage, anlangende den gæld, Christen Skriver på Margrete og Karen Lauridsdatters vegne hos
ham udfører.

** Frands Rasmussen på hans pige Anne Pedersdatters vegne. efterskrevne vurderede et gammelt
slidt engelsk skørt, som hun efter delevidne tilforn antvortet var af Villads Degn her sst for 2 daler,
han og hans hustru var hende skyldig.

(109)

** Tomas Ibsen på Maren Ousens vegne til 4.ting udviste skipper Tyge Terkildsen fra den våning
og boværelse, han nu iboer her sst.



** Jens Pedersen Stangerum her sst udviste Las Mikkelsen Skomager fra den gård, han nu iboer på
Vestergrave her sst.

** Søren Segalt her sst lod udvise Casper Bogbinder her sst fra den bod, han nu iboer, desligeste
Jens Vendelbo fra den staldgård og boværelse, han har uden Nørreport.

** Hans Brændgård her sst tilbød mester Bonde Nielsen og Peder Nielsen Hjermind her sst frøgæld
af to Anne Lauridsdatters agre, de her i Randers vang har ladet så.

(110)

** Byrial Hansen her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mourids Christensen her sst lod fordele Jacob Wolmer, forrige organist til skt Mortens kirke her
sst, for 1 daler, han er ham skyldig.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Anders Bysvend på hans hustrus
vegne begærede fylding på sandemænd over Christen, Niels Bertelsens søn her sst, som er for
Anders Bysvends kone, han skal have slået ved Sønderbro, hvorefter sandemændene gjorde deres
tov, at efterdi det ikke med syn bevises, Anne Simonsdatter at have nogen skade og Christen
Nielsen har benægtet, at han ikke gjorde hende nogen skade, så svor de ham fri for tiltale.

(111)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne fraviste Jens Christensen Bjerring her sst fra det engjord,
han har af Randers bys.

** Søren Jensen Byfoged her sst både på sin datter Margrete Sørensdatter så vel på sine egne vegne
lod fordele Jens Andersen Kare borgmester her sst efter borgmester og råds dom, som de efter
landsdommernes hjemsættelse dem imellem afsagt har, som er først for 100 daler for hans og hans
salig hustru Maren Jensdatters bryllups kost, som hun lige ved en af hendes andre søstre skulle have
haft, dernæst for 100 daler, som er vederlæggelse for den hjemgift og udflyelse, Søren Jensen med
sin salig hustru skulle have haft, og derefter for anden gæld og for 5 tønder honning hans salig
hustru Maren Henningsdatter bekom af ham 1598-1599.

** sandemand Jep Tomasen bekræftede alle sine medbrødre sandemænds tov, som de i hans
fraværelse afsagt har.

(112)

** mester Bonde Nielsen til 4.ting forbød Søren Hansen borger sst at bruge eller oppebære nogen
frugt græs eller grøde i den have vest for byen, som har været salig Anders Grydestøbers.

** Laurids Duerig lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hartvig Clausen lod fordele efterskrevne for gæld.



8/7 1616.

(113)

** Poul Nielsen på sin søn Mads Poulsens vegne Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på
byens vegne opkrævede sandemænd over Søren Bay borger her sst, som er for skade, han Mads
Poulsen gjort har, at de gør deres tov efter loven.

** Anders Jensen for Christen Jensen Tved her sst lod udvise Sidsel Tromslårs her sst af det hus
boværelse, hun nu iboer.

** Mogens Christoffersen i Værum på sin svoger Tomas Nielsen borger her sst hans vegne lod
fordele Anders Troelsen for 100 sletdaler, som Tomas Nielsen af sin gode vilje har lånt ham i
Holland at betale Jens Bay hans gæld med.

(114)

** Peder Tomasen Snedker lod fordele Augustinus Hansen, for han ulovligt er bortrømt af sin
tjeneste og har borttaget med sig der af huset en trøje et par bukser et livstykke og en rukrave et par
hoser og et par ny sko.

** Niels Jacobsen til 4.ting udviste efterskrevne.

** Anders Jensen for Jens Hansen ladefoged på Svostrup lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen for Jacob Nielsen på Jernit lod fordele efterskrevne for gæld.

(115)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Oluf
Rasmussen Skomager her sst, som er for stakket Ingers vinduer, han har indslået, lyste ham derfor
vold til.

** Søren Jensen på KM vegne og eftermålsmanden Christen Andersen i Gimming hans vegne lyste
Jens Pedersen i Gimming manddød til, for Peder Andersen i Gimming hans bane, som døde her sst
under Søren Hansen Bartskærs hånd 21/6 sidst forleden.

15/7 1616.

** Jep Jensen her sst. efterskrevne var syn til Hans Skomagers have her for byen, om den med
gærdsel var så holdt ved lige, så der ikke kunne svin og fæmon indkomme, efterdi hans hustru
Merete Mikkelsdatter nu kort forleden skal have taget noget af Jep Jensens her sst hans grise i hus
og der bundet, og da befandtes, at der kunne adskilligt kvæg der over komme, så de ikke kunne
kende, at samme grise der havde gjort nogen skade, efterdi at der syntes andet stort svinemog der i
haven på adskillige steder liggende, og bekendte Berete Mikkelsdatter, at hendes egne svin
undertiden gik der i samme have.

(116)



** Poul Nielsen på sin søn Mads Poulsens vegne. eftersom Poul Nielsen havde tiltale med volds
forfølgning til Søren Bay borger her sst for skade, han hans søn Mads Poulsen gjort har, så har han
dog for godtfolks forbøns skyld efter deres venlige begæring afstået hvis tiltale, han med rette
kunne have haft til Søren Bay, dog med sådan forord, at Søren Bay skal blive af Poul Nielsens hus,
når han er drukken, og lover ikke at gøre Poul Nielsen nogen fortræd med hujen og skrigen, men
skal holde sig tilbørlig imod ham, som en ærlig nabo og borger bør at gøre.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for gæld.

** samme lod fordele for gæld.

(117)

** samme lod fordele for faldsmål.

** Christen Andersen i Gimming eftermålsmand efter Peder Andersen sst opkrævede sandemænd
over Jens Frandsen i Gimming, som er for Peder Andersen, som boede i Gerning, hans banemand,
som døde under bartskær hånd, at de derfor gør deres tov.

** Niels Jacobsen her sst. efterskrevne kundgjorde, at de var opkrævet at være syn til hvis
bygfældighed, der findes i og på salig Jens Skrivers stenhus, og da befandtes følgende bygfældighed
derpå.

(119)

** Christen Andersen Skrædder. efterskrevne var syn til den bod, Christen Andersen Skrædder
iboer her sst

** samme var syn til den liden gård, Christen Klejnsmed iboer

(120)

** hr Peder Nielsen i hospitalet lod fordele for husleje.

** samme lod udvise efterskrevne af deres boder.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Oluf
Rasmussen Skomagersvend her sst, som er for stakket Ingers vinduer, han har indslået.

** samme. efterskrevne var syn til Ingers vinduer, Oluf Rasmussen har sønderslået, og da befandtes
27 ruder at være indslået.

(121)

22/7 1616.



** Christen Andersen i Gimming eftermålsmand efter Peder Andersen. Erik Pedersen borger her sst
vidnede, at han var til stede i Søren Hansen Bartskærs hus, da præsten var hos salig Peder Andersen
og meddelte ham sakramentet, og da begærede Jens Christensen i Tjæreby af præsten, at han ville
forholde Peder Andersen, om han ville åbenbare, hvem der havde gjort ham den skade, så svarede
præsten, at det kom ham intet ved, det var intet hans bestilling, og så tilspurgte Jens Christensen
førnævnte Peder Andersen derom, hvortil han svarede, at han ingen andre beskyldte for samme
skade end Jens Frandsen i Gimming, og andre vidnede, at de blev forligt om samme skade således
at Jens Frandsen skulle give Peder Andersen 6 daler, og der gik breve imellem dem med Jens
Frandsen og hans bror Peder Frandsens mærke under, men da de bød Peder Andersen samme
penge, da sagde han nej, han kunne ikke holde samme forlig. andre vidnede det samme.

(123)

** Jens Frandsen i Gimming. efterskrevne vidnede, at den dag, Peder Andersen i Gimming fik sin
skade, da hørte de ikke, at de var i trætte eller parlament sammen.

** Niels Podemester her sst. efterskrevne var syn til Niels Podemesters vinduer i den gård, han
iboer her sst, og da befandtes 9 ruder sønder og blyet et sted sønder, og syntes som det var indslået.

(124)

** fru Anne Lykke. efterskrevne vidnede, at de var hos Dorte Jensdatter, som kort forleden tjente
fru Anne Lykke, hvem hun beskyldte for hendes barnefar, så svarede hun, at hun beskyldte Christen
Sørensen Vognsmed her sst og ingen anden.

** samme gav last og klage over førnævnte Christen Sørensen, for hendes forrige pige Dorte
Jensdatter, han i hendes tjeneste har besovet, hvilken har været betroet hendes nøgle lås og gods.

** Anders Jensen Bjergby her sst. Tomas Sørensen på byens vegne Søren Jensen på KM vegne
løslod Anders Jensen Bjergby af det vold, ham oversvoret var for Niels Bysvends krave, han havde
udrevet.

** Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers. efterskrevne var syn til Berete Mikkelsdatter, og da var
hun meget blå på sit lår, som hun beskyldte Jep Jensen for at have trykket og slået hende.

** samme gav last og klage over Jep Jensen for samme skade og lyste ham vold til.

(125)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. efterskrevne var syn til Jens Rungers hustrus skade, og
da syntes, at hun var blå slået på sin aksel, som hun beskyldte Søren Jensen Århus for.

** samme. Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på Byens vegne Jens Runger på sin hustrus
vegne gav last og klage over Søren Jensen Århus her sst, for han slog hans hustru blå på hendes
aksel med et spyd, der de havde oplukket porten for ham ved Sønderbro, og de lyste ham derfor
vold over.



** Søren Jensen Århus gav last og klage over Jens Andersen Runger, for han i sag 14 dage sidst
forleden har slået ham på hans øje, så det er blåt, og lyste ham derfor vold til.

(126)

** Niels Jacobsen her sst lod fordele for gæld.

** Christen Andersen i Gerning eftermålsmand efter Peder Andersen. Rasmus Jensen borger sst
vidnede, at han med flere var syn til salig Peder Andersen i Gimming, som lå under bartskærs hånd
her sst, og da havde han en skade i sin knæskal, og han beskyldte Jens Frandsen i Gimming for at
have gjort ham samme skade.

** Christen Andersen i Gerning på ny opkrævede sandemænd over Jens Frandsen, som er for salig
Peder Andersen, som boede i Gimming, hans bane, at de derover gør deres tov efter loven.

** Christen Jensen Tved her sst. efterskrevne kundgjorde at have været syn til Christen Jensen Tved
Kræmmers rugblokke i Østervang, som Jens Mammens svin deri skal have været, som han har ladet
tage i hus, og de syntes, der var gjort skade for 4 skæpper rug, hvortil han svarede, at dersom det
med Oluf Markmand kunne bevises, at hans svin samme skade alene at have gjort, ville han da det
gerne betale.

(127)

** Niels Podemester her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Anders Nielsen Malersvend
indhuggede nogen af de vinduer i Niels Podemesters lille stue her sst.

** Niels Podemester gav last og klage over Anders Malersvend, som er for, at han indhuggede
nogen af hans vinduer.

** Niels Podemester lyste ham derfor vold til.

** Niels Ferring her sst lod fordele for gæld

(128)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Oluf Rasmussen Skomager her sst, som er for, at han skal have indslået ruder i stakket Ingers
vinduer, hvorfor de svor ham et fuldt vold over.

** Frands Rasmussen på sin datter Karen Frandsdatters vegne gav last og klage over Claus Holst,
som tjener Rasmus Jensen Bager her sst, for han har slået Karen Frandsdatter og revet hendes
halskæde sønder.

** samme lyste Claus Holst derfor vold til.

(129)



** Byrial Hansen på sine egne og sin hustru Anne Pedersdatters vegne begærede stokkenævn
anlangende deres ægte fødsel, og hvorledes de har skikket sig, og efterskrevne 24 borgere vidnede,
at de er født af ærlige forældre og de ingen ulempe vidste dem efter at sige.

29/7 1616.

** fru Anne Lykkes fuldmægtig spurgte Johan Andersen, borger i Århus ?, om han havde lidt nogen
forhindring eller skade på den gård i Holbæk, siden Albret Skeel den bekom, dertil svarede han, at
siden han har solgt samme gård, har han mistet landgilde deraf for forleden år og ikke heller deraf
fanget enten ægt eller arbejde siden.

(130)

** Tomas Sørensen på skt Mortens kirkes og på Mourids Organists vegne og på Jacob
Skorstensfejers vegne gav last og klage over Søren Jensen Århus borger her sst for han har uførmet
Mourids Organist og slået Jacob Skorstensfejer, som skulle træde bælgen, og lyste ham derfor vold
til.

** samme. Søren Jensen Århus sagde, at han ikke kunne benægte, at han samme dag var på
orgeværket.

** Peder Nielsen og Niels Hjermind her sst til 3.ting bød dem i rette mod alle, som dem har noget
til at tale, og ingen fremkom.

** Christen Pedersen Dyrby i Helstrup bød sig i rette mod alle og enhver, som ham har noget til at
tale, og ingen fremkom.

** Poul Skriver på Berete Mikkelsdatters vegne. Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers hustru uden
Østerport sigtede Jep Jensen Ålmand her sst, for at have slået hende blå 4/7, som var blevet synet.

(131)

** Jep Jensen sst benægtede ved sin højeste ed, at han ikke har gjort Berete Mikkelsdatter nogen af
de skader, som hun har sigtet ham for.

** sandemændene fremæskede af Jens Frandsen i Gerning, at han ville fremlægge den kontrakt,
som er ganget imellem ham og Peder Andersen i Gimming, før de gjorde deres tov, hvortil han
svarede, at han havde ingen kontrakt at fremlægge.

** Eske Brocks fuldmægtig spurgte Jens Frandsen i Gimming, om han havde delevidne eller lovmål
over Christen Andersen i Gimming, som er eftermålsmand efter salig Peder Andersen, så han kunne
forhindre hans lovmål, hvortil han svarede, at han havde et tingsvidne over ham, imellem den døde
Peder Andersen og Jens Frandsen.

** Poul Skriver ridefoged på KM og rettens vegne begærede fylding på sandemænd over Jens
Frandsen i Gimming, som er for sagesløs mand, salig Peder Andersen i Gimming han skal have
gjort sin bane 20/4 sidst forleden, så han er død blevet i bartskær Søren Hansens hus 21/6 sidst
forleden, hvorpå efterskrevne fyldte sandemændene til deres tov at gøre over ham, og blev fremlagt



tingsvidner her af tinget 8/7 og 1/7 sidst forleden samt tingsvidner 8/7 og 22/7 her af tinget, og et
tingsvidne af Støvring herredsting 5/6 næst forleden, og et vidne her af tinget 10/6 sidst forleden, og
vidner af Støvring herredsting 17/7 og 24/7 sidst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at søndag
23/6, som salig Peder Andersens lig skulle begraves, da lod Jens Frandsen begære, at han måtte
lægge sin hånd på Peder Andersens lig, at Gud ville lade jærtegn ske, om han var skyldig i hans
bane i nogen måde, dertil svarede hans hustru og hans bror Christen Andersen i Gimming, at de
turde ikke opbryde kisten, uden Jens Frandsen havde det i deres husbonds vilje og minde, og
derefter blev fremlagt hr Tomas Jensen, kapellan til skt Mortens kirke her sst, hans vidne angående
den dag, han meddelte salig Peder Andersen det højværdige sakramente, og der blev fremlagt
tingsvidner her af tinget 22/7, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, at da salig Peder
Andersen har sigtet Jens Frandsen for at have gjort ham den skade i hans knæ, så svor de ham
manddød over og fra sin fred.

(138)

** Johan Bernitz her sst lod fordele for gæld.

(139)

** Anders Troelsen her sst. Mogens Christoffersen i Værum løslod Anders Troelsen af det delemål
og forfølgning, han har haft ham i.

** Niels Ferting her sst bød sig i rette imod Niels Mortensen sst for hvad, han har at give ham til
sag for.

** Peder Let sst gav last og klage over Niels Bred i Enslev, for han i lovlig arrestering er bortdraget
her af byen, og for gæld, han er ham skyldig, og lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne og Jens Rungers vegne sst
opkrævede sandemænd over Søren Jensen Århus, for han slog Jens Rungers kone blå, der han
oplukkede porten for ham ved Sønderbro.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Niels Podemester opkrævede
sandemænd over Anders Nielsen Malersvend sst, som er for nogen af hans vinduer, han har
indslået.

(140)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Berete Mikkelsdatter på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Jep Jensen Ålmand sst, for han skal have slået og trykket Berete
Mikkelsdatter, Hans Skomagers hustru, blå 8/7 sidst forleden.

** Søren Jensen Århus her sst. Byrial Hansen Bartskær her sst vidnede, at han 9/7 om morgenen var
i Søren Jensen Århus hus her sst, og da så han at hans øje var blåt og ophovnet, øjelåget at være hul
på og blodigt, så vel som 3 steder på hans kindben, og da lægede han ved samme skade, førend
Søren Jensen drog af byen og fik samme tid plaster og salve, men hvor han havde fanget samme
skade, vidste han ikke.



** Søren Jensen Århus opkrævede sandemænd over Jens Runger her sst for samme sår og skade,
han ham gjort har ved Sønderport her for byen.

(141)

** Karen Tomasdatter, salig Rasmus Hansens her sst afsagde arv og gæld efter hendes salig
husbond Rasmus Hansen, forrige prammand sst, og kastede nogle få nøgler fra sig, som Søren
Jensen på KM vegne lod optage.

** Christen Rasmussen Kovsted lod fordele efterskrevne for faldsmål.

** Johan Andersen i Århus med 6 ugers opsættelse havde tiltale til fru Anne Lykke, salig Mourids
Stygges efterleverske her sst, for hun har solgt en gård og et boel i Hornbæk i Rougsø herred, som
salig Mourids Stygge for nogen tid siden af sit eget arvegods ham sin livstid forundt med skyld og
landgilde og uden al afgift og tynge forlenet har, og det at have fulgt ham, siden den blev ham
forlenet, og til hun den solgt har, dog førend hun den solgte, har han den besiddet og bygget på den
to år, idet han agtede der at ville have været sin livstid efter hans forleningsbrev og hendes
bekræftelse, hvorfor ham formener, hun bør at stå til rette, hvortil hun svarede, at Albret Skeel i
samme forleningsbrev havde skrevet, at han ville efterkomme det, hvorefter der blev afsagt dom: da
Johan Andersen ikke beviser at have lidt nogen skade, så bør fru Anne Lykke for hans tiltale fri at
være, indtil anderledes bevises.

(142)

** Johan Andersen i Århus efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til fru Anne Lykke, salig Mourids
Stygges efterleverske her sst, for hun imod hendes udgivne brev skal forholde ham en sum penge,
og ikke efter hendes brev erlagt og betalt, og han formener, at hun straks betaler ham samme sum
200 enkende daler med efterstående rente og skadepending, hvorefter der blev afsagt dom: fru Anne
Lykke bør samme sit brev at efterkomme.

(143)

5/8 1616.

** Jens Runger på hans hustru Anne Sørensdatters vegne sigtede Søren Jensen Århus her sst for at
have slået hans hustru Anne Sørensdatter blå. hvilket han ikke benægtede.

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg. efterskrevne sandemænd bekræftede den ed og tov,
deres medbrødre sandemænd har svoret over Jens Frandsen i Gimming for salig Peder Andersen i
Gimming hans bane.

(144)

** Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers her sst. efterskrevne vidnede, at Jep Jensen med andre
mænd kom til Berete Mikkelsdatters dør, og kaldte hende en hore og en tyv, og så gik de med hende
for at bese den skade, hun havde fanget i sin have, og hun kom straks tilbage og sagde, at Jep
Jensen havde slået hende, og en af vidnerne havde set det.



** Poul Baltsersen ridefoged gav til kende, at eftersom han på sin husbonds vegne har forholdt
nogen vidner at skulle være imellem Berete Mikkelsdatter og Jep Jensen, da svarede Anders
Stenhugger, at der var nogen skarns sankevidner.

** Poul Baltsersen ridefoged. efterskrevne vidnede, at de ikke så, at Jep Jensen slog Berete
Mikkelsdatter, men da Poul Baltsersen spurgte Jens Hansen Block, om han ved sin ed turde
benægte, at han tog hende op, samme tid der Jep Jensen havde slået hende omkuld, da ville han ikke
svare derpå, men gik ud af tinget.

(145)

** Byrial Hansen her sst. efterskrevne vidnede om, hvor de havde hørt, at Byrial Hansen skulle vær
kommet hjem om natten og fundet en karl i seng med hans kone, men om så er eller ikke, det ved
Byrial selv bedst.

(146)

** Niels Podemester her sst på sine egne vegne Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på
byens vegne begærede fylding på sandemænd over Anders Nielsen Malersvend her sst, som er for 9
ruder, han har indslået i Niels Podemesters lille stue, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og
tov og svor ham derfor et fuldt vold over.

** Berete Mikkelsdatter Hans Skomagers hustru på sine egne vegne Søren Jensen på KM vegne
Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd over Jep Jensen her sst, for han
skal have trykket og slået Berete Mikkelsdatter blå, så blev sat fylding på sandemændene, og de
gjorde deres ed og tov og svor ham et fuldt vold over.

(147)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens og Jens Rungers vegne begærede fylding
på sandemænd over Søren Jensen Århus borger her sst, for han slog Jens Rungers hustru blå på
hendes aksel, hvorefter sandemændene svor ham et fuldt vold over.

** Søren Jensen Århus på sine egne vegne og Søren Jensen på KM vegne. sandemænd svor Jens
Runger et fuldt vold over, som er for sår og skade, han har gjort ham, da han oplukkede porten for
ham ved Sønderbro.

(148)

** Søren Jensen byfoged på KM vegne efter 6 ugers varsel og påmindelse på Viborg landsting
havde tiltale til alle Jørgen Sommers gældnere, som skal have dem understået og ikke har villet
annamme af hans efterladte gods, som var registreret, enhver for sin gæld, eftersom godset kunne
tilrække, og da samme gods fast mere over år og dag, siden salig Jørgen Sommer er ved døden
afgået, skal være opsat på Randers rådhus i forvaring, dog en part af hvis klæder der iblandt findes
nu med tiden meget formultret, og kan give større skade derpå, om det der længe skal blive
beliggende, satte Søren Jensen derfor på KM vegne i al rette, at eftersom hans gældnere ikke har
villet annamme det, om det efterladte gods ikke bør at være forfaldet til KM, hvilket blev dømt.



(149)

** Peder Tygesen her sst. Søren Jensen byskriver lod læse Herluf Poulsen boende i Skåne i Skurup
ved Svanholm, hans fuldmagt og efter denne gav Peder Tygesen afkald for al den arv, han på hans
hustrus vegne oppebåret har efter hendes salig morsøster Ingeborg Mikkelsdatter borgerske her sst.

** Christen Skriver her sst. efterskrevne kundgjorde at have været syn til Karen Lauridsdatters fire
boder ved skt Mortens kirke.

(150)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. efterskrevne var syn til Anne
Rasmusdatter, som havde en stor skade over hendes øje og på hendes arm, som hun beskyldte Oluf
Rasmussen Skomagersvend for at have slået hende.

** før bemeldte opkrævede sandemænd over Oluf Rasmussen Skomagersvend, som er for sår og
skade, han Anne Rasmusdatter gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Peder Bay
borgersøn her sst, som er for han skal have slået Jens Blocks hustru her sst på munden i hendes eget
hus, midlertid hun var uden kirke efter barn, og lyste ham derfor vold til.

(151)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne lod fordele efterskrevne, for de modvilligt understår dem
at løbe udenfor byens porte at gøre forprang på adskillige varer, borgerne til skade.

12/8 1616.

** Christen Skriver her sst havde i dag 3.ting med høringsdele til Kirsten Jensdatter her sst,
eftersom hun ikke vil underskrive den kontrakt, som dem samtlig imellem ganget er anlangende det,
hun da har samtykket salig Laurids Jacobsens to pigebørn at skulle have indlæg i den 1400 dalers
håndskrift for hvis, hun blev dem skyldig.

** Christen Skriver sst bød sig i rette mod Kirsten Jensdatter for hvis hun har at give ham til sag
for, men ingen fremkom, af hvilket tilfald han for hendes tiltale blev kendt fri at være.

(152)

** Christen Andersen Bager her sst. Niels Lassen borgersøn her sst på sine egne vegne Peder
Mogensen Skov på sin hustru Sidsel Lasdatters vegne gav ham skøde på to boder, de ham solgt har.

** Hans Væver i København lod fordele efterskrevne for hovedgæld

** fru Anne Lykke lod fordele Christen Sørensen for en hoveddyne, han imod hendes minde af
hendes hus bort bekommet har.



** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. Jens Hansen Block beskyldte Peder Bay borgersøn her
sst, for han kom i hans hus og slog hans hustru på munden, der han var i kirke gået.

(153)

** Hans Brændgård på hans søster Maren Jensdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Aksel Galt havde tiltale til Margrete Rantzau her sst, for hun imod loven og forbud har
understået sig noget hendes fars gæld, siden loven er ham overgået, at indkræve, hvormed han
formener hende uret at have gjort, og bør derfor at stande til rette. sagen blev opsat 8 dage.

** Frands Rasmussen på Mette salig Laurids Duerigs hustrus vegne til 4.ting tilbød alle, som har
gæld at kræve efter salig Laurids Duerig, som boede og døde her sst, at de til trødningsdag i dag
ville og annamme udlæg i bo og ejendom, eftersom det kan til lange.

(154)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Oluf
Rasmussen Skomagersvend her sst, som er for skade, han Maren Rasmusdatter gjort har, og over
Peder Baysen her sst, som er for Jens Hansen Blocks kone, han har slået på munden i sit eget hus.

** samme gav last og klage over Christen Jensen og Søren Jensen, som er Jens Sørensens sønner i
Vigstrup, for de biede med 4 heste i Vestervang her for byen, og fordi de tog samme heste igen fra
markmanden Christen Jensen og var efter ham med vognkæppe og ville have slået ham derfor.

19/8 1616.

** Lembeck Herlufsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Ejlert Meyer sst lod fordele for hovedgæld.

(155)

** Peder Jensen på Anne Tygesdatters vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Pedersen Fortovsmand her sst. Søren Jensen Bang sandemand bekræftede alle de ed og
tov, som hans medbrødre sandemænd i hans fraværelse har svoret, mens han har været udenlands.

** Aksel Galt efter 8 dages opsættelse lod læse sin forrige stævning til fru Margrete Rantzau og gav
til kende, at dersom hun ville holde sit løfte, så ville han gerne lade den sags tiltale falde, hvortil
hendes fuldmægtig fremæskede af Aksel Galt, at han ville fremlægge hvis breve og beviser, han
havde i samme sag, hvortil han svarede, at han havde ikke alle breve til stede, hvorefter der blev
afsagt dom: da Aksel Galt ikke har sine breve tilstede, så bør fru Margrete Rantzau for hans tiltale
kvit at være, indtil det anderledes bevist bliver.

(156)



** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Oluf Rasmussen Skomagersvend her sst, for han har slået Anne Rasmusdatter blå på hendes
venstre arm, hvorfor sandemændene svor ham et fuldt vold over.

(157)

26/8 1616.

** Jens Nielsen i Stevnstrup på Christen Christensen, barnfødt i Kondrup, hans vegne. Niels
Mortensen borger her sst vidnede, at da Christen Christensen kom i hans gård med to læs hø, da sad
Peder Nielsen Skagbo skoleperson på hans bislag, og da Christen Christensen ville køre hjem, da
hørte Niels Mortensen nogen bolter i gården, og da havde Peder Skagbo fat på tømmen, og da bad
han ham lade Christen Christensen blive i fred, han ville ikke have, at han overfaldt nogen godtfolk,
som kom i hans hus, hvorefter Christen Christensen kørte ud af gården, men Peder Skagbo løb efter
og de kom i trætte, og Peder Skagbo kom straks tilbage og havde skade, men hvem der gjorde ham
skaden, så han ikke.

(158)

** Søren Jensen og Poul Baltsersen ridefoged på KM vegne lyste Christen Christensen, barnfødt i
Kondrup, manddød til, for sagesløs mand Peder Nielsen Skagbo skoleperson, han skal have gjort
sin bane.

** Jens Nielsen i Stevnstrup på Christen Christensens vegne tilbød Søren Jensen på KM vegne samt
eftermålsmanden og den dødes frænder guld sølv til skadesbod for Christen Christensen, som
desværre havde gjort salig Peder Skagbo sit banesår.

(159)

** Christen Skrædder her sst. efterskrevne vidnede, at den dag, Anders Christensen Svejstrup døde,
da lå han og mumlede og kunne ikke vel tale, og ikke de hørte, at han beskyldte nogen.

** Christen Skrædder her sst fremlagde et skriftligt vidne, at 10/6 1616 kom Anders Christensen,
barnfødt i Svejstrup, fra Bjellerup ladegård og sagde, at han havde fået sin døds bane, som han
beskyldte Hans Mikkelsen skriverdreng på ladegården og Las Pedersen i Svejstrup for, for de havde
tvunget ham op på nogle stænger at lægge der nogle træer, han ikke var god for, hvorved han faldt
til jorden, og deraf fik sit dødssår, og han gav last og klage over dem.

(160)

** Christen Skrædder her sst fremlagde en seddel, hvori synsmænd afhjemlede syn på liget af
Anders Christensen Svejstrup, som skulle være nedfaldet af nogle stænger i Bjellerup ladegård, og
han var blodig på halvparten af hans hoved og slået langt ned af hans ryg.

** Eske Brocks fuldmægtig Poul Baltsersen. Jens Hansen Bay borger her sst lydeligt bekendte at
være Eske Brock skyldig 2352 daler in specie for nogle øksne, han ham afkøbt har, hvorfor han
pantsætter ham hans gård på Storegade, som han selv iboer.



(161)

** Poul Nielsen her sst. Jens Hansen Bay borger sst solgte og skødede til ham det jordsmon og
ejendom sst, som fordum har tilhørt salig Anders Lerbjerg, og derefter salig Anders Jensen Kare,
samt to stalde til samme ejendom.

(162)

** Niels Jacobsen rådmand her sst. Jens Hansen Bay her sst bekendte sig og sine arvinger af ret
vitterlig gæld skyldig at være ham 120 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham den anpart, han
arveligt efter hans salig far er tilfaldet i den gård, hans mor Anne Pedersdatter sst iboer.

** Niels Jacobsen her sst. hr Peder Nielsen hospitalspræst og forstander sst solgte og skødede til
ham den gård hus grund og ejendom, som han selv besidder og iboer, som han kort forleden købte
af salig mester Jenses to sønner i Viborg, som de arvede efter deres salig oldefar mester Tøger
Lassen, fordum sognepræst her sst.

(163)

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Sidsel Tromslår lod fordele for gæld.

** Peder Nielsen Hjermind gav last og klage over Mads Wånd og Mikkel, tjenende Jens Hansen
Bay, for de har bortført et læs havre af hans ager.

(164)

2/9 1616.

** Jens Nielsen Ray her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Lauridsen på Skagen eftermålsmand efter salig Peder Skagbo opkrævede sandemænd over
Christen Christensen, tjenende i Stevnstrup, for salig Peder Skagbo, han har gjort sine banesår, for
at gøre deres ed og tov.

** Anne Lasdatter salig Poul Skovmands her sst. Anders Tomasen Skovmand i Grenå og hans bror
hr Peder Tomasen præst på Anholt gav hende afkald for den arv, som dem arveligt var tilfaldet efter
deres salig bror Poul Tomasen Skovmands dødelige afgang.

(165)

** Niels Jacobsen her sst. Jens Hansen Bay gav ham skøde på hans to boder i Dytmærsken her sst.

** Niels Jacobsen forpligtede sig til at gøre den gård ren, som han senest afflyttede.

** Jens Nielsen Ray her sst. Jens Nørager her sst gav ham afkald for den arvepart, han arvet har
med sin hustru Anne Nielsdatter, Jens Nielsens søster, i deres salig far Niels Jensen Rays gård.



(166)

** Eske Brock havde tiltale til Karen Mogensdatter Hans Bendtsens hustru her sst, eftersom hun for
kort tid siden er blevet frastjålet et fløjls livstykke og et drejls forklæde, og hun hos en person
Christen Sørensen slotsherre gjort anfordring, at han samme koster skulle fly hende igen, hvilket
han også gerne har, hvorfor hun ham for hans umage har betalt, og eftersom hun i så måde ulovligt
uden tingsdom har igen annammet stjålne koster, formener Eske Brock, at hun har gjort uret, og
satte i rette, om Hans Bendtsen ikke pligtig er på hans hustrus vegne at stande Eske Brock derfor til
rette på KM vegne, hvorimod Hans Bendtsen fremlagde sit skriftlige forsæt, at hans hustru havde
sine stjålne koster af Christen Slotsherre igen bekommet, som han siger sig at have bekommet af en
kone i Rougsø herred, hvorfor han mener, at han bør for samme sag kvit at være. sagen blev opsat
14 dage.

(167)

** Christen Skriver her sst med høringsdele havde tiltale til Kirsten Jensdatter salig Laurids
Jacobsens efterleverske sst, for hun ikke vil underskrive en kontrakt og forhandling, som dem
imellem ganget er 15/7 sidst forleden, som borgmester og råd med ham skal have beseglet,
anlangende Kirsten Jensdatter da at have samtykket Christen Skriver at skulle have på Margrete
Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne udlæg i hendes anpart i det 1400 dalers gældsbrev
bemeldende på fru Margrete Viffert til Viffertsholm for hvis gæld, hun blev samme pigebørn på
deres arvepart skyldig, hvortil hun svarede og formente, at samme kontrakt var hende alt for
skadelig, hvorfor hun af slig årsag ikke kunne vedkomme den. sagen blev opsat 6 uger.

(168)

** Niels Podemester her sst lod fordele Erik hr Christens kones bror i Holbæk for en tønde byg, der
rester på noget korn, han af ham bekommet har 4/11 1614.

** Hans København væver her sst lod fordele for faldsmål.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Anders
Christensen smed i Brusgårds mølle, for han har slået og hugget ham på tre fingre på sin højre hånd,
der han stod på hans husbonds værksted, og lyste ham derfor vold til.

** Peder Pedersen fortovsmand for sandemændene. Jep Tomasen sandemand her sst gjorde sit tov
og dermed bekræftede sine medbrødres sandemands ed og tov, som de i dag 8 dage sidst forleden
svor til bytinget over Oluf Rasmussen skomager sst for skade, han gjorde Karen Rasmusdatter.

(169)

9/9 1616.

** Poul Nielsen rådmand her sst. Niels Sørensen i Gimming lovede at betale ham al den gæld, hans
formand salig Peder Andersen i Gimming var ham skyldig.



** Søren Jensen byfoged. samme Niels Sørensen lovede at betale ham 6 mark, som Peder Andersen
i Gimming var ham skyldig.

** Ejlert Meyer lod fordele for faldsmål.

** Mads Jespersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Nielsen rådmand her sst. Jens Hansen Bay sst solgte og skødede til ham den gård og
ejendom, Peder Hatstafferer nu iboer.

(170)

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg. efterskrevne vidnede, at den aften, salig Peder
Skagbo blev dræbt, da så de, at Christen Christensen af Stevnstrup slog til ham med en kniv, og de
hørte, at Niels Mortensen sagde, Peder, jeg sagde vel det tilforn, du skulle have blevet derfra.

** Søren Andersen i neder Hornbæk på sin hustrus vegne. Mikkel Jacobsen swertfeger her sst for
tingsdom sagde sig intet andet at vide med Søren Andersens hustru Sidsel Andersdatter end alt, hvis
som ærligt og godt er.

** Søren Jensen Århus her sst. Søren Jensen byfoged på KM vegne og Tomas Sørensen på byens
vegne løslod Søren Jensen Århus af det vold, som ham oversvoret var for Jens Rungers hustru, han
skal have slået.

(171)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på
Henrik Smed i Grensten hans skade, og da var han hugget over tre finger, som han beskyldte
Anders Christensen smed i Brusgårds mølle for at have hugget.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
førnævnte smed for sår og skade, han gjort har, for at gøre deres ed og tov i dag otte dage.

** Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på nogen skadelige ildsted og
skorstene i det stenhus, Christen Jensen Tved iboer her sst, som tilkommer Rasmus Mikkelsen i
Mariager.

(172)

** Niels Jacobsen. synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Mikkelsen i Mariager hans bryggershus af
den stenhusgård, Christen Jensen Tved nu iboer, og på Niels Jacobsens hus og stald til hans
stenhusgård.

(173)

** Anne Blegekone her sst. efterskrevne vidnede, at hun i Randers rådstue beklagede sig over, at
mere end 50 sjællandske alen hørgarnslærred blev om natten stjålet fra hende på blegdammem,
hvorfor hun havde ladet fængsle Christen Pedersen smed og Jens Nielsen, som blev ført i rette, og



Christen Sørensen Broholm gav tilkende, at han havde købt lærred af Christen Pedersen, og begge
indstævnede tilstod, at de havde ladet sy skjorter af det stjålne lærred, og de bekendte, at de havde
sagt til Christen Sørensen Broholm, at de havde købt samme lærred sønden Randers for 10 daler.

(174)

** Jens Hansen Bay borger her sst bød sig i rette mod alle og enhver, som nu havde ham noget til at
tale, men ingen fremkom, hvorfor fogden fandt Jens Bay lovløs hjem, indtil han bliver stævnet på
ny.

(175)

** Jens Hansen Bay her sst gav last og klage over Anders Tomasen skomager i Grenå, for han i
lovlig arrestering er draget her af Randers bys frihed for hans og hans bror hr Peder Tomasen
Skovmand på Anholt, deres anpart af den gæld, deres salig bror Peder Skovmand var ham skyldig.

16/9 1616.

** Niels Lauridsen på Skagen. Byrial Hansen bartskær her sst vidnede, at salig Peder Skagbo
Nielsen, som nu kort forleden fik sit banesår og døde sst, han var slået ved sit venstre øre, så blodet
gik deraf ud af hans mund, hvem der gjorde ham skaden, så han ikke.

(176)

** Jens Nielsen i Stevnstrup. efterskrevne vidnede, at da Peder Skagbo fik sit banesår, da kom han
løbende efter Christen Christensen i Stevnstrup, som ville have været på sin hjemvej, og greb ham
bagfra i hans krave, så han havde ham nær omkuld og i knæ, og da gjorde Christen Christensen
Peder Skagbo hans skade, og Christen Christensen ville gerne have været i fred, da Peder Skagbo
angreb ham, og de hørte, at Niels Mortensen talte ud af sit vindue og bad, at Peder Skagbo skulle
lade Christen Christensen fare og blive i fred.

** Niels Jacobsen her sst. Jens Hansen Bay sst gav ham skøde på den store kornhave ved skt Peders
dam, som han med rede penge har betalt Jens Bay.

** Peder Lassen borgmester her sst. Reinholt Surlænder lod fremlægge et gældsbrev, udstedt til
Peder Lassen, lydende på 612 daler, hvorfor han pantsætter ham den gård bod og ejendom, han selv
iboer, på Storegade, og han har bedt hans svogre og medarvinger Søren Jensen og Niels Mortensen
borgere sst med ham at underskrive, Randers 26/2 1616 Reinholt Surlænder egen hånd Søren
Jensen egen hånd Niels Mortensen egen hånd.

(178)

** Søren Jensen rådmand her sst. Reinholt Surlænder og hans arvinger lod skøde til ham hans fire
boder på de Vestergrave, og han takker ham for rigtig og god betaling.

** Maren Housens salig Mogens Skovs efterleverske. Jens Hansen Bay her sst gav hende skøde på
en gård og ejendom i Dytmærsken med to boder.



(179)

** Peder Rottschier hatstafferer her sst. Poul Nielsen rådmand sst solgte og skødede til ham den
gård sst, som Peder Hatstafferer iboer, som han nu kort forleden købte af Jens Hansen Bay, og
kaldtes fordum salig Anne Svendsdatters ejendom.

** Niels Mortensen her sst. Peder Jensen Bang sst gav ham afkald for det værgemål, han for ham
haft har under sit værgemål.

(180)

** Anders Tomasen Skovgård rådmand i Grenå bød sig i rette imod Jens Hansen Bay anlangende
hans anpart af nogen gæld, som hans salig bror Poul Skovmand skulle være ham skyldig, men Jens
Bay var forrejst af byen, hvorfor fogden fandt Anders Tomasen for tiltale kvit at være.

** Peder Rottschier hatstafferer her sst. fogden fandt ham i lige måde for Peder Hansen Bays tiltale
kvit at være.

** Poul Nielsen rådmand her sst havde 3.ting med høringsdele tiltale til Reinholt Surlænder borger
her sst for 87 sletdaler, som er resten af hans udgivne skadesløsbrev til Jens Hansen Bay på 200
sletdaler, som han skulle annamme på den gæld, Jens Bay er ham skyldig, og som han blev tildømt
at betale.

(181)

** Niels Lauridsen boende på Skagen, som eftermålsmand efter sin søn Peder Nielsen Skagbo, som
døde her sst, begærede fylding på sandemænd over Christen Christensen Komdrup, som tjener i
Stevnstrup, for Peder Nielsen skoleperson, som han slog med en kniv ved sit øre, at hvilken skade
han er død 10/8 sidst forleden, og for sandemændene blev fremlagt et vidnesbyrdsvidne af bytinget
26/8 sidst forleden, og derefter fremlagt et andet vidne af forbemeldte dag, og dernæst et tredje
vidne af bytinget 9/9, samt et opkrævelsesvidne over sandemændene, og efterskrevne bekræftede
deres vidnesbyrd, hvorefter sandemændene svor Christen Christensen Kondrup manddød over og til
sin fred.

(185)

** Niels Lassen borgersøn her sst. Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne
løslod Niels Lassen af det vold, ham oversvoret var for Mikkel Swertfegers svend Jacob, han havde
gjort skade.

** Niels Lassen borgersøn her sst havde 3.ting til Rasmus Christensen blymester, barnfødt sst, for
10 daler, han er ham skyldig.

** Eske Brock efter 14 dages opsættelse havde tiltale til Karen Mogensdatter, Hans Bendtsens
hustru her sst, som for kort tid siden er blevet et livstykke og et forklæde frastjålet, hvilke koster
Christen Sørensen Slotsherre har flyet hende igen, og hun ham for sin umage har betalt uden
tingsdom, hvorved hun har gjort uret og bør stå til rette, hvorefter Hans Bendtsen fremlagde sit



indlæg, og der blev afsagt dom, at Karen Mogensdatter har gjort uret, og hendes husbond Hans
Bendtsen på hendes vegne bør derfor at stå til rette.

(187)

** Peder Nielsen Dons her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Nielsen Hjermind her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans nybyggede gård anlangende
hvis skade, som han formener derpå er sket af tømmermændenes forsømmelse, som samme hus har
tilhugget.

(188)

23/9 1616.

** Poul Nielsen her sst tilbød Tomas Clemendsen borger sst straks at give ham skøde på den
ejendom sst, som Tomas Clemendsen ham afkøbt har 2/9 sidst forleden og æskede hvis pending,
han har lovet derfor at betale.

** Poul Nielsen her sst havde tiltale til Tomas Clemendsen borger sst med høringsdele, for han ikke
vil betale ham 500 rigsdaler, som han til ham udlovet har efter hans brev for en ejendom i Randers,
og tilbyder at give ham skøde derpå og æsker sin betaling derfor, hvortil Tomas Clemendsen
svarede og begærede af Poul Nielsen, at han ville afstå samme køb, hvorpå han blev tildømt sit
udgivne brev at efterkomme.

(190)

** Poul Nielsen her sst. Reinholt Surlænder sst lovede at skal betale ham de 87 daler, han er ham
skyldig efter sit brev.

** borgmester og råd her sst. Peder Nielsen Hjermind borger sst bekendte at have Rasmus Jensen
Bangs fuldmagt at gøre rede og regnskab med Reinholt Surlænder om det værgemål, og give ham
afkald for samme.

(191)

** sandemændene her sst. Villum Ejlertsen sandemand sst bekræftede sine medbrødre sandemænds
ed og tov, som de i dag 8 dage svoret har, og svor i lige måde Christen Christensen manddød over
og til sin fred.

** Niels Jacobsen rådmand her sst. Niels Mortensen borger sst skødede og afhændede til ham hans
ejendom liggende tværs over for skt Mortens kirkegård med tilliggende agre og have.

** Peder Skov her sst. synsmænd afhjemlede syn på en pikning, Søren Andersen har ladet pikke og
lægge i Peder Skovs gård, han selv iboer, og på Søren Andersens huses tag, som vender imod Peder
Skovs gård, hvorledes han har ladet opstille sit taghæng, så det kan have sit nedfald i Peder Skovs
gård.



(192)

** Mogens Christoffersen i Værum. efterskrevne vidnede, at de var med fogden i Tomas Nielsen
borgers hus her sst for at tage fra ham for 450 rigsdaler, han var Mogens Christoffersen skyldig, og
da blev godvilligt udlagt regnskabsbøger, vurderet for 300 sletdaler, samt efterskrevne gods, så han
blev fornøjet for samme gæld, så nær som til 30 daler, som intet fandtes af gøre ham udlæg for.

(193)

** Christen Skriver her sst. synsmænd afhjemlede syn på Karen Lauridsdatters to boder i Bay
Pedersens gyde sst for hvis brøstfældighed derpå fandtes. varsel til Karen Lauridsdatters bror Hans
Lauridsen.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Peder
Tombler her sst for Jens Skomagersvend, han slog med en sten over sit øje i Randers gade.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Jens
(blank) for skade, han har slået Johanne, Niels Færgemands kone sst.

(194)

** Niels Krabbe havde 3.ting til Reinholt Surlænder for resten af hans brev for 400 rigsdaler, og
fremlagde et andet hans brev på 660 rigsdaler, hvorimod Reinholt Surlænder svarede, at hans første
brev var betalt efter en udskrift af hans bog, hvilket Niels Krabbes fuldmægtig ikke kunne benægte,
hvortil Reinholt Surlænder svarede, at hans andet brev ikke var forfaldet, hvorefter blev afsagt dom,
at Reinholt Surlænder ikke kan tiltales, før dagen bliver forfaldet.

(196)

30/9 1616.

** Niels Jacobsen her sst begærede et synsvidne beskrevet anlangende Rasmus Mikkelsen byfoged
i Mariager hans gamle bryggershus, som formenes står Niels Jacobsens stald til skade og
fortrængsel til den stenhusgård og ejendom, som fordum har tilhørt salig Jens Christensen skriver,
som boede sst, hvorimod blev gjort skudsmål, at Rasmus Mikkelsen er så lovligt i KM bestilling
forhindret, så han i dag ikke kan møde. sagen blev opsat 14 dage.

(197)

** Niels Jacobsen her sst. Søren Madsen i Mariager på Las Sørensens vegne i Vrå havde 1.ting til
Niels Jacobsen for nogle pending for øksne, han havde bekommet af ham, og derefter sagde Søren
Madsen, at Niels Jacobsen betalte samme øksne, idet han var hos, da han betalte dem.

** Poul Nielsen her sst. Reinholt Surlænder forpligtede sig at betale ham de 87 daler, han var Jens
Bay efter hans brev skyldig inden 8 dage.



** Christen Nielsen her sst begærede høring over Reinholt Surlænder her for 1225 hollandske
gylden, han for ham udlovet har i Holland, efter hans brev, og for 350 gylden efter hans
regnskabsbog samt 9 spanske realer, som Reinholt forpligtede sig at betale inden 8 dage.

(198)

** Søren Andersen Bay Keldsen. efterskrevne vidnede, at de ikke har opbrudt nogen af de gamle
sten, som befandtes i Peder Skovs gård under Søren Keldsens tagdrop, men efter Søren Keldsens
befaling har de opbrudt den gamle pikning og lagt en ny pikning på samme sted.

** Villum Hansen her sst med høringsdele havde 3.ting til Jens Hansen Bay efter to gældsbreve, det
første dateret 4/11 1614 på 600 rigsdaler udgivet til Villum Hansen, og det andet brev på 100
rigsdaler, salig Jens Skriver her sst af Villum Hansen skal have lånt 9/9 1603, hvorimod Jens Bay
tilbød penge klæde og andre varer, men Villum Hansen formente, at Jens Bay bør samme
gældsbreve med rede penge at betale, hvorefter blev afsagt dom: Jens Hansen Bay bør at rette for
sig til Villum Hansen og betale med penge og gode varer.

(200)

** Christen Nielsen lod fordele efterskrevne for hovedgælden.

** Maren Housens lod fordele for hovedgælden.

** Niels Podemester her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jacob Fisker her sst havde tiltale til Reinholt Surlænder sst for 100 rigsdaler efter hans brev, som
han forpligtede sig at betale.

(201)

** Jacob Fisker her sst lod fordele for hovedgæld.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jens Hansen Bay havde 3.ting til Peder Hatstafferer Anne Lasdatter og hendes medarving
Anders Skovmand i Grenå for enhver deres anpart af de 4 læster byg, som Oluf Hemmer bekom af
det fælles byg, som var 16 læster, de købte af Mogens Kås til Støvringgård 17/10 1614, efter deres
brevs lydelse, og satte Jens Hansen Bay i rette, at efterdi samme brev med Jens Hansen Bays salig
Poul Skovmands Oluf Hemmers hånd og Peder Hatstafferers mærke er underskrevet, om Peder
Hatstafferer Anne Lasdatter med sin medarvinger efter Poul Tomasen Skovmand Anders Tomasen
Skovmand ikke bør stande last og brast med ham og betale deres anpart, hvorimod Anders Tomasen
fremlagde KM meddelte privilegier til Grenå borgere 1505 blandt andet, at borgerne i Grenå ikke
skulle stævnes eller deles der af byen, og formente, at han derfor burde stævnes til sit værneting,
hvorefter blev afsagt, at de indstævnede bør hver sin anpart at betale, og Anders Tomasen at
stævnes til sit værneting.

(203)



** Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på nogen farlige ildsteder og
skorstene i det stenhus, Christen Jensen Tved iboer, som tilkommer Rasmus Mikkelsen i Mariager.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over Peder
Tombler, for Jens Pedersen skomagersvend han slog med en sten ved sit højre øje.

(204)

7/10 1616.

** Poul Nielsen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Poul Nielsen her sst havde sit 3.ting med høringsdele til Tomas Clemendsen borger sst for 500
rigsdaler efter hans brev, han til ham har udlovet for en ejendom, han ham afkøbt har, som han blev
tildømt at betale.

(205)

** Christen Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld Reinholt Surlænder sst for før indførte gæld.

(206)

** Niels Christensen Viborg borgmester i Mariager lod fordele Reinholt Surlænder borger her sst
for hovedgæld 322 rigsdaler efter hans brev.

** Christen Bager her sst. Jens Nielsen Ray sst både på sin mor Maren Rays og sine egne vegne
skødede til Christen Andersen Bager en liden gård på Vestergrave, som Niels Ray fordum
skomager fordum ejede.

** Jens Hansen Bay for tingsdom tilbød Villum Hansen at ville nu straks betale ham med pendinge
guld klæder salt bommesi ejendom og andre gode varer for hvis, han er ham skyldig, hvortil han
svarede, at han ville have rede penge.

(207)

** Christen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Villadsen fisker her sst. Christen Tomasen Kock fisker sst forpligtede sig at skal betale
ham en daler til jul førstkommende for hvis, han er ham skyldig.

** Albret Skeel til Fussingø. Peder Skov borger her sst bekræftede at have frivilligt udlagt ham af
hans bo adskilligt gods, som Peder Skov er Albret Skeels fri hjemmel og tilstand til.

** Albret Skeel. Peder Skov her sst gav ham skøde på halvparten af den gård, som Peder Skov selv
iboer, og halvparten af den gård på Vestergrave, som Anders Lang iboer.

(208)



** Hans Bendtsen her sst. Poul Nielsen rådmand sst med fuldmagt af Albret Skeel skødede til ham
ovennævnte halvparter af gårde, som Peder Skov har udlagt til Albret Skeel.

** Mads Jensen i Holmstol, vurderingsmænd afsagde vurdering af hvis ringe gods, som salig
Kirsten Madsdatter, som boede og døde her sst, har sig efterladt, som de vurderede for 5 sletdaler.

(209)

** Jacob Fisker her sst havde 3.ting til Tomas Nielsen borger sst for 20 daler efter hans brev, som
han blev tildømt at efterkomme.

** sandemænd Søren Keldsen Kastrup bekræftede hans medbrødre sandemænds ed, de har gjort
både over Christen Christensen i Stevnstrup og de andre, og svor han ligesom hans medbrødre.

** hr Peder Nielsen i Asferg til 4.ting på sin hustru Maren Pedersdatters vegne og Peder Pedersen i
Ejstrup på salig hr Clemends børns vegne tilbød alle så mange godtfolk, som kan tilholde dem
nogen gæld, som salig hr Clemend kunne have været dem skyldig, at de inden den måneds dag
giver det tilkende, på det at enhver kan bekomme hvis, dem med rette bør.

(210)

** Reinholt Surlænder lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Peder Tombler her sst, som er for Jens Pedersen skomagersvend sst, han slog i sit højre øje
med en sten 11/9, og over Jens, som tjener Tomas Clemendsen sst, for han slog Niels Færgemands
kone blå ved sit højre øje 2/9, hvorefter sandemændene gjorde deres tov i så måder, at efterdi det af
synsgerning bevises, at de har gjort samme skade, de sigtes for, så svor sandemændene dem hver et
vold over.

(211)

14/10 1616.

** Peder Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld Tomas Clemendsen for 60 rigsdaler, han er ham
skyldig for den gård, han ham afkøbt har.

** Peder Nielsen her sst. Jens Hansen Bay sst vidnede, at 14 dage før Poul Nielsen afkøbte ham den
gård sst, som Poul Nielsen nu kort forleden solgte Tomas Clemendsen, da begærede han af Jens
Bay, at han ville sælge ham samme gård og ville give 20 rigsdaler mere derfor end en anden.

** Jens Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(212)

** Christen Skriver her sst efter 6 ugers opsættelse, som ham og Kirsten Jensdatter salig Laurids
Jacobsens efterleverske sst imellem ganget er anlangende en kontrakt, som dem i rådhuset 15/7
sidst forleden skal være tildraget, som Kirsten Jensdatter vil fragå, og ikke vil underskrive, og



fremlagde hans skriftlige indlæg, og Kirsten Jensdatter lod fremlægge hendes svar, hvorefter hun
blev tildømt samme kontrakt at holde.

(213)

** Niels Christensen Viborg i Mariager lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen byfoged lod fordele for hovedgæld Reinholt Surlænder borger her sst for resten af
hans breve for øksne, han ham afkøbt har.

(214)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens
Nielsen Værum her sst, som er for skade, han gjorde Niels Lueskrædder sst.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på
Niels Lueskrædders sår og skade, og da havde han en skade ved sit øje, som han beskyldte Jens
Værum for at have gjort.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Christen,
Niels Bodelsens søn, her sst, som er for sår og skade, han Clemend Olufsen skomagersvend sst gjort
har.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne lyste ham derfor et vold til.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne. de otte tingmænd synede
Clemend Olufsen, som havde skader på den ene side af hans hoved og ved hans kindben, som han
beskyldte Christen Nielsen Bodelsen for at have slået ham.

(215)

21/10 1616.

** Mads Nielsen vognmand her sst bød sig i rette med Jens Nielsen Ray sst, og ikke Jens Ray
mødte, hvorfor fogden fandt ham kvit for denne tiltale, indtil han derfor på ny tiltales.

** Villum Ejlertsen. Anders Spillemand og Rasmus Sejerslager her sst forpligtede dem at stille ham
tilfreds for hvis, de ham pligtig er.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Jens Jensen Værum her sst for skade, han Niels Lueskrædder gjort har.

(216)

** efterskrevne sandemænd bekræftede deres medbrødre sandemænds ed og tov over Christen
Christensen Kondrup i Stevnstrup.



** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Søren Jensen byfoged tilbød Christen Nielsen borger her sst at ville gøre ham udlæg af Reinholt
Surlænders hus og bo for den gæld, han er ham skyldig, efterdi han tilforn har været der i huset at
skulle have gjort ham udlæg, dog Christen Nielsen den tid ikke har været til sinds at annamme
samme udlæg.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Christen Nielsen Bodelsen for Clemend Tomasen skomagersvend, han gjorde skade.

(217)

28/10 1616.

** Villum Ejlertsen. Anders Nielsen stadsspillemand forpligtede sig at skal betale ham hvis, han er
ham skyldig inden 14 dage.

** Rasmus Jensen Bang her sst. Niels Pedersen Sødring forpligtede sig at betale ham hvis, han ham
lånt har inden i dag måned.

** hr Niels Pedersen Langskov. synsmænd afhjemlede syn på hans skade, som ligger under
bartskærs hånd her sst, og han havde en stor skade over hans højre arm, som han sagde, at Niels
Lassen borgersøn her sst havde gjort.

(218)

** hr Niels Pedersen Langskov. mester Tøger Nielsen latinske skolemester lod læse en seddel, at da
to af hans disciple er indstævnet for at vidne, da formener han, at de først skal indstævnes for ham,
som deres skolemester, eller højere gejstlig øvrighed.

** fru Margrete Rosenkrantz til Hundslund lod fordele for hovedgæld.

(219)

** Anne Tygesdatter lod fordele for hovedgæld.

** Las Pedersen Hvid her sst lod fordele for faldsmål, eftersom tilforn for hovedgæld, efterskrevne
gældnere.

** Reinholt Surlænder her sst lod fordele efterskrevne.

(220)

** Peder Pedersen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.



** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Christen, Niels Bodelsens søn her sst, som er for Clemend Olufsen skomagersvend sst, han har
gjort skade, hvilket han ikke nu kunne benægte, hvorfor de svor ham et fuldt vold over.

(221)

** Hans Jensen Brændgård her sst med 14 dages opsættelse havde tiltale til mester Bonde Nielsen
sognepræst her sst angående en ager, han endnu bruger imod lovligt forbud, hvilken ager Hans
Brændgård har i leje af salig Christen Mikkelsens hustru i Mariager, men fogden vidste ikke at
kunne tilfinde mester Bonde Nielsen nogen tiltale at lide, førend den sag først har været i rette hos
mester Bonde Nielsens tilbørlige dommer.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Jens Jensen Værum her sst, som er for sår og skade, han Niels Lueskrædder sst gjort har.

(222)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens
Sørensen i Tånum for skade, han gjorde Maren Jensdatter sst i hendes venstre hånd, og lyste ham
derfor vold til.

** Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Niels Lassen borgersøn her sst for skade,
han huggede hr Niels Langskov 9/10.

4/11 1616.

** Poul Nielsen her sst lod fordele for faldsmål.

(223)

** Peder Lassen borgmester her sst lod vurdere to gamle smedebælge, han havde i pant af
Christoffer Grydestøber for husleje, han ham skyldig var.

** Niels Christensen Riber her sst gav tilkende, at have for borgmester Peder Lassen såvel som for
andre godtfolks forbøns skyld efterladt Søren Hansen borger sst al hvis gæld, som han tilforn har
været salig Søren Kedelsmed skyldig, for 5 sletdaler, som han forpligtede sig at betale inden
snapsting.

** Rasmus Sørensen, som forrige tjente Reinholt Surlænder, i dag tilbød Reinholt Surlænder at ville
gøre rede og regnskab for alt hvis, han for ham har haft i regnskab, midlertid han var i hans tjeneste.

(224)

** Christen Skriver her sst lod fordele Kirsten Jensdatter salig Laurids Jacobsens efterleverske sst,
for hun ikke til des har villet underskrive den kontrakt, som hun 15/7 frivilligt har samtykket,
anlangende hvis hun er blevet Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatter skyldig af deres
tilfaldne arv efter deres salig mor og salig far.



** Christen Jensen Tved her sst lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

** Eske Brock og hr Niels Pedersen Langskov fremlagde en seddel fra Bonde Nielsen præst til
Dronningborg kirke, at han på mester Tøger Nielsen skolemesters vegne forlover efterskrevne
skolepersoner at vidne på Randers byting om det slagsmål hr Niels Pedersen Langskov og Niels
Lassen imellem været har.

(225)

** Eske Brock og hr Niels Pedersen Langskov fremlagde et skriftligt vidne, hvori efterskrevne
vidnede, at Niels Lassen trak sit værge, da han så hr Niels på gaden, som straks undløb hen ad
Søren Jensens dør, og ville have været derinde, men da han ragede ud af bislaget, huggede Niels
Lassen så hårdt bagtil hr Niels, at hans kappe og præstehue faldt af, men efter der kom folk ud fra
Søren Jensens hus, løb han sin vej.

(226)

** Eske Brock og hr Niels Pedersen Langskov præst til slotskirken gav last og klage over Niels
Lassen borgersøn her sst, for han har gjort hr Niels Pedersen en stor skade efter synsvidnes indhold,
som han ikke kan forvinde, og ikke kan nytte sin højre arm, eller om han kan dø eller leve, eftersom
han siden og endnu er under bartskærs hånd, hvilken skade er gjort ham uden billig årsag, da hr
Niels intet våben eller værge har haft i sin hånd.

(227)

** Villum Ejlertsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Jens Sørensen i Tånum for skade, han gjorde Maren Jensdatter her sst, deres ed og tov at gøre.

** Tomas Sørensen opkrævede sandemænd over Niels Lassen borgersøn her sst for skade, han hr
Niels Pedersen Langskov gjort har 9/10 sidst forleden.

(228)

** Jens Jensen skrædder her sst. Søren Jensen byfoged her sst bekendte, at Jens Jensen skrædder har
leveret efterskrevne af Oluf Olufsens gods fra sig, som han havde indsat i hans hus, noget kort
førend han drog ad Norge. varsel til Oluf Olufsens datter Kirsten Olufsdatter her sst.

** Mads Værum lod fordele for hovedgæld.

11/11 1616.

** Mogens Kås til Støvringgård havde 3.ting til Jens Hansen Bay borger her sst for 915 rigsdaler,
som er resten på hans brev, som han tilbød at betale med rede penge to haver og kålhave heste og
vogn og købmandsvarer, hvortil Mogens Kås svarede, at han ville have rede penge, hvorefter Jens
Bay blev tildømt sine breve at holde og efterkomme.



(230)

** Jens Hansen Bay her sst. de otte tingmænd vidnede, at han havde med sig til tinge to heste og
vogn, hvilket han tilbød Mogens Kås at ville til ham med mere udlægge og rette for sig imod den
gæld, han tiltaler ham for.

** Villum Ejlertsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Villum Ejlertsen her sst. Anders Jensen stadstjener forpligtede sig at skal betale ham alt hvis, han
ham skyldig er.

** Poul Nielsen her sst stævnede Tomas Clemendsen, og efterskrevne vidnede, at de efter Poul
Nielsens begæring for otte dage siden, ligesom de tilforn gjort har, havde været hos ham at ville
give ham skøde på den ejendom, han ham afkøbt har, og begærede sin betaling derfor, og ham
påmindede, at hvis skade, Poul Nielsen derpå lider, skal han stande ham til rette for.

(231)

** Anne Tygesdatter lod fordele for hovedgæld.

** Peder Skov her sst havde 3.ting til Kirsten Jensdatter borgerske sst for 19 daler, hun er ham
skyldig, hvortil hun svarede, at hun havde regnskab derimod, hvorfor byfogden fandt dem begge
derom at komme over regnskab sammen inden i dag otte dage førstkommende.

(232)

** Peder Nielsen Hjermind her sst havde 3.ting til Rasmus Mikkelsen Byg.

** Peder Nielsen Hjermind her sst havde 3.ting til Niels Mortensen borger sst, for han sig undslår
og ikke til des har villet give ham skøde på Peder Bays vegne efter fuldmagter, på ejendoms anpart,
han Peder Bay afkøbt har i hans salig far Bay Pedersens gård.

** Niels Jacobsen her sst stævnede Rasmus Mikkelsen byfoged i Mariager for hans bryggershus i
den gård her sst, Christen Jensen Tved kræmmer iboer, som hænger ud med sin gavl over 5 kvarter
jord, som Niels Jacobsen med tagdrop og alt skal tilhøre, og hænger ind på hans stald til stor skade
efter synsvidne af bytinget 9/9 sidst forleden, og satte i rette, om Rasmus Mikkelsen jo bør at
forpligtig være samme sit bryggers at lade ret oprette, hvorefter blev afsagt dom, at Rasmus
Mikkelsen bør samme sit bryggers at lade rette, så det kan blive oprettet og lodret, så vidt det
hænger udover Niels Jacobsens stald og gård, så at enhver dem kan beholde deres 3 kvarter jord
tagdrop fri og uforkrænket.

(233)

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne opkrævede endnu sandemænd over Niels Lassen
borgersøn her sst, som er for skade, han hr Niels Pedersen kapellan sst gjort har 9/10 sidst forleden.



** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Jens Sørensen i Tånum for skade, han gjorde Maren Jensdatter her sst i hendes venstre hånd,
hvorfor sandemændene svor ham et fuldt vold over.

(234)

18/11 1616.

** Peder Skov her sst. Kirsten Jensdatter sst lovede at skal forskaffe ham de 6 daler, som ham
endnu rester hos hende af deres regnskab.

(235)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. Anders Troelsen borger her sst
forpligtede sig at skal stille borgmester og råd tilfreds på byens vegne og KM tilfreds for det vold,
ham skulle have været oversvoret for (blank) hattemagersvend, han slog med en kniv.

** Markor Skrædder lod vurdere en sort klædes karltrøje og et par sorte engelske bukser med snore
besat og en høj karllue af fløjl med mår eller sabel opslag og intet til underforing, som han havde i
pant af Margrete Hans Skrædders hustru her sst.

** Peder Skov her sst lod fordele for hovedgæld.

(236)

** Peder Nielsen Hjermind her sst. Niels Mortensen borger sst fremlagde en fuldmagt af Peder
Baysen borgersøn i Randers til at give Peder Nielsen Hjermind skøde på den anpart i hans salig fars
gård, som han ham solgt har, dateret Randers 16/10 1616 Peder Bay egen hånd, og efter samme
fuldmagt skødede han ham samme Peder Bays anpart i hans salig far Bay Pedersens gård.

** Hans Hansen forrige møller i Dronningborg mølle på sin salig bror Laurids Møller, som boede i
Tved mølle hans børns vegne. efterskrevne vidnede, at de var hos Karen Iversdatter salig Laurids
Møllers efterleverske, som boede i Tved mølle nu værende her sst, for at forfare hvis gods og gæld,
han havde sig efterladt, og da fandtes efterskrevne, som ikke kunne tillange at betale al gælden med,
hvorfor der intet gods var at bekomme til børnene eller deres mor til arv efter ham, dog lovede
Karen Iversdatter, at hun ville tage godset til sig at betale gælden, så børnene og deres formyndere
intet skal have til gælden at svare.

(237)

** Niels Mortensen på Karen Iversdatters vegne. Hans Hansen møller på sin salig bror Laurids
Hansen møller, som boede i Tved mølle, hans børn ved navn Hans Hansen Søren Hansen og Tomas
Hansen deres vegne gav deres mor Karen Iversdatter afkald for alt, hvis dem tilfaldet var efter deres
salig far.

** Niels Tøgersen her sst. Søren Hansen sst bekendte at have en to tønder bryggekedel i leje af
ham, hvilken han lovede at igen forskaffe ham til næst kommende påske.



(238)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Niels Lassen borgersøn her sst, for sår og skade, han hr Niels Pedersen kapellan sst gjort har
med et værge i hans højre skulder, hvorefter blev opnævnt Niels Mortensen og Jens Pedersen
borgere sst, som tog hverandre i hånd og dermed fulgte sandemændene til deres tov at gøre over
ham, hvorefter de gjorde deres tov i så måder, at da det bevises, at Niels Lassen har gjort samme hr
Niels skade, så svor de ham et fuldt vold over.

** hr Hans Hansen kapellan lod fordele for hovedgælden.

(239)

25/11 1616.

** Tomas Sørensen på Randers bys vegne. Laurids Hattemager lod sig syne, og han havde en
skramme eller skade i sit hoved, som han beskyldte Villum Johansen skomager her sst for at have
gjort ham.

** Tomas Sørensen gav last og klage Villum Johansen på KM byens og sagvolderens vegne og
lyste ham vold til.

** Christen Bager her sst. hr Lembeck Christensen præst i Spentrup begærede æskning over
Christen Bager for en tjenestepige Anne Pedersdatter, for hans tjeneste, hun havde afveget, hvorpå
Christen Bager opbød samme pige, og hr Lembeck blev med hende forligt, at hun lovede at skulle
følge med ham hjem.

** Tomas Sørensen her sst. Poul Nielsen rådmand sst løslod ham af den dele og lovmål, han havde
ham i til denne dag.

(240)

** Tomas Clemendsen her sst. Poul Nielsen rådmand sst solgte og skødede til ham det jordsmon
sst, som fordum har tilhørt salig Anders Lerbjerg, og derefter salig Anders Jensen Kare, fordum
borger sst, med to stalde.

** Villum Ejlertsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Villum Johansen her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Las Hattemager havde en
kniv i hans højre hånd og talte til Villum Skomager og sagde, hvad har du med min kvinde at
bestille i dag, og søgte efter ham med samme kniv, hvortil Villum svarede, er Kongensgade ikke så
bred, at jeg må have rum at gå derpå, og fik en vognkæp af en vogn og bødede for sig, og slog til
Las Hattemager et slag eller to eller tre.

(241)

** Johan Kock her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.



(242)

** Christen Skriver på Margrete Lauridsdatter og Karen Lauridsdatters vegne lod fordele for
hovedgæld.

** Peder Knudsen lod vurdere efterskrevne guld og sølv, som han havde i pant af Maren Stens sst.

2/12 1616.

** Søren Andersen Bay her sst på sin bror Peder Andersens vegne havde tiltale til Anne Tygesdatter
for 105 rigsdaler efter hendes salig husbonds brev. sagen blev opsat, til Gud vil, hun her igen
hjemkommer.

(243)

** Villum Ejlertsen her sst fremæskede alle og enhver, som ham har til at tale, og ingen fremkom,
hvorfor fogden fandt ham lovløs hjem på denne tid, indtil han derfor på ny lovlig stævnes.

** Erik Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Knudsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Andersen Kare her sst lod fordele for hovedgæld.

(244)

** Tomas Ibsen på Maren Housens vegne. Christen Mikkelsen borger her sst bekendte at være
Maren Ousens skyldig 100 sletdaler, hvorfor han pantsætter hende halv sin gård, han selv iboer.

** Jens Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hartvig Clausen her sst lod fordele for hovedgæld.

(245)

** Hans Bendtsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Skriver her sst lod fordele for hovedgæld.

(246)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne Laurids Hattemager på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Villum Johansen skomagersvend her sst for skade, han ham
gjort har.

9/12 1616.



** hr Peder Nielsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på de 4 boder, som hr Peders børn
tilkommer.

** hr Peder Nielsen og Christen Skriver her sst indgav deres iring og sag på borgmester og råd, om
det tagdrop, og hvis de dannemænd derom dem imellem siger, sagde de dem at ville være med på
begge sider fornøjet.

(247)

** Christen Bendtsen her sst. Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne løslod
ham for den vold, ham oversvoret var, for Jens Bødker, han havde gjort skade.

** Søren Jensen på KM vegne. Christen Bendtsen lovede at skal stille KM tilfreds for den vold, han
gjorde på Jens Bødker her sst.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Johan Hattemagersvend her sst. Anders Troelsen sst lovede at skal stille ham tilfreds og tale hans
minde efter hans forrige løfte.

(248)

** Peder Ankersen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Frands Jonsen her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Christen Keldsen i Haslund.

(249)

** Peder Knudsen Faxing her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Mourids Keldsen i Haslund
Christen Keldsen.

(250)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Lassen borgmester, Poul Nielsen Niels Jacobsen Anker
Poulsen og Ejlert Meyer. Karen Jensdatter Worms her sst lod i rette føre en kvinde Bodil Jensdatter,
barnfødt i Grenå, som om aftenen havde taget hendes lås fra hendes dør i hendes fraværelse, og gået
ind i huset, og kom ud med en ost under armen, hvilket efterskrevne bevidnede, og Bodil Jensdatter
havde sagt, at Karen Worms bror havde givet hende samme ost, hvorefter hun for slig hendes
misgerning blev tilfundet at stubes til kagen, og forpligte sig aldrig efter denne dag at skal lade sig
finde i Randers eller Dronningborg len under hendes livs fortabelse.

(251)



** Niels Hjermind her sst havde 3.ting til Reinholt Skov borger her sst for 4 daler, hans far Jacob
Skov skal være Niels Hjerminds salig far skyldig efter hans regnskabsbog 1579, hvilket med Jacob
Skovs hånd bekræftes, og da bevises samme gæld at være æsket efter salig Jacob Skovs død, blev
Reinholt Skov tilfundet at betale gælden for sig selv og for hans brorbørns anpart, som han er værge
for.

(252)

** Reinholt Skov her sst havde 3.ting til Niels Hjermind sst for adskillige guldarbejder, hans
formand Peder Hansen skal være ham skyldig, hvortil Niels Hjermind svarede og formente sig intet
at være ham pligtig, efterdi han ingen gæld havde æsket, da skifte stod efter salig Peder Hansen,
hvorefter blev afsagt, at Niels Hjermind bør at betale den halve part af samme gæld, ligesom han
har taget i arv.

(253)

** Tomas Sørensen på byens vegne Laurids Hattemager på sine egne vegne opkrævede sandemænd
over Villum Johansen skomager her sst, som er for sår og skade, han Laurids Hattemager slået har i
sit hoved med en vognkæp.

16/12 1616.

** Niels Nielsen Hjermind her sst lod fordele for hovedgæld Reinholt Skov guldsmed sst for hans
salig far Jacob Skovs gæld.

** Poul Nielsen, barnfødt i Svinding. Margrete Jensdatter Spends her sst lydeligt kundgjorde, at
eftersom Poul Nielsen, hendes forrige ægte husbond for fattigdom forleden tid er bortrejst fra
hende, og i hans fraværelse desværre har avlet i løsagtighed et barn ved en anden person, og da Poul
Nielsen nu kort forleden har ladet læse en stævning over hende til Århus kapitel næstkommende
tamperdag, anlangende samme hendes forseelse, idet hun ikke har holdt sit ægteskabsløfte imod
ham, hvorfor hun sagde, at hun aldrig vil have med Poul Nielsen at bestille.

(254)

** Poul Nielsen, født i Svinding, gjorde sit skudsmål, og dertil svarede efterskrevne 24 dannemænd,
at midlertid han boede her sst, vidste de ham for intet at beskylde i nogen måder.

(255)

** Søren Jensen på KM vegne og Tomas Sørensen på byens vegne Laurids Hattemager på sine egne
vegne begærede fylding på sandemænd over Villum Johansen skomager her sst for sår og skade,
han Laurids Hattemager sst gjort har i sit hoved af en vognkæp, hvorefter sandemændene gjorde
deres ed og tov i så måder, at efterdi det bevises, Laurids Hattemager med en kniv i sin hånd har
søgt efter Villum Johansen, som har været forårsaget at værge sit liv med en vognkæp, så svor de
Villum Johansen fri.

23/12 1616.



(256)

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på
Rasmus Sørensen i Vore hans skade, og da befandtes en del af hans tommelfinger, og et stykke af
den næste finger samt to led af den midterste langfinger at være afhugget, som han beskyldte Jens
Poulsen i Tjæreby for at have hugget ham.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens Poulsen
i Tjæreby for samme skade, han gjort har og lyste ham derfor et vold til.

** Christen Andersen skrædder her sst. efterskrevne vidnede, at Anders Madsen i over Hornbæk
solgte Christen Skrædder to fedesvin for 15 mark, som Christen Skrædder straks betalte ham, og
han lovede at forskaffe ham samme svin til næste søndag derefter.

** Søren Jensen på KM vegne Tomas Sørensen på byens vegne gav last og klage over Jens
Christensen for sår og skade, han gjorde Anders Nielsen 30/11 sidst forleden, og lyste de ham
derfor vold til.

(257)

** Jens Henriksen rebslår på sin mor Kirsten Jensdatter salig Jørgen Lauridsen rebslårs
efterleverske her sst hendes vegne til 4.ting lydeligt afsagde arv og gæld efter hendes husbond
Jørgen Lauridsen rebslårs dødelige afgang, og ikke vil have med arv eller gæld efter ham at svare
til, og lagde nøglerne fra sig til hvis ringe bo, som fandtes efter ham.

** Niels Mikkelsen skipper her sst lod fordele for hovedgæld.

** Bendt Hansen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(258)

** Poul Nielsen her sst lod fordele Erik Jensen Bonde, som for nogen tid forleden boede her sst,
men herfra bortrømt om nattetide i mørke og mulm for 37 daler, han er ham skyldig, og berettes, at
han har sit værelse på Drackner kloster i Bohus len.

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne for faldsmål som tilforn for hovedgæld.

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne for faldsmål som tilforn for hovedgæld, der iblandt
Christen Nielsen i Essenbæk ladegård.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

** sandemænd vargæld.



(3)

8/1 1621.

** Frands Jonsen her sst. Rasmus Sørensen Brændgård i Hvalløse bekendte at have oppebåret for
nogen tid lang forleden på Henrik Frandsen forrige foged på Clausholm hans vegne 12 daler af
Frands Jonsen, hvilke hen bekendte at have leveret Henrik Frandsen.

** Mads Jespersen her sst havde 3.ting til Peder Thiemand borger til Lübeck for 24 daler, som
rester på hans brev for det korn, han ham afkøbt har, som var godt korn, så richtherren der sst havde
tilfundet ham at annamme samme korn.

** Søren Jensen i Sædov. efterskrevne vidnede, at de ved helmisdag var til Søren Segalts her sst, og
ikke de hørte, at Christen Jensen i Sædov solgte Oluf Lauridsen i Lindbjerg nogen heste, og Karen
Tønnesdatter og hendes tjenestepige vidnede det samme.

(4)

** Niels Mortensen her sst lod fordele for hovedgæld Peder Pedersen borger sst for 6 sletdaler, som
han på hans hustrus og stedbørns vegne havde betalt afgangne Christoffer Olufsens datter sst.

** Niels Poulsen Lueskrædder lod fordele for hovedgæld.

(5)

** Maren Poulsdatter her sst. Jep Pedersen i Svinding, Søren Simonsen i Dalsgård, Jacob
Christensen i Stevnstrup Las Sørensen i Hjermind Jørgen Jensen i Hjorthede, Christen Jensen
Ovesen i Svinding hans hustru Anne Christensdatter på hans vegne gav Maren Poulsdatter afkald
for al den arv, de efter deres salig frænde hendes salig husbond Jens Sørensen Fadmand ? hans
dødelige afgang tilfaldet var.

** Peder Skøt her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Skov her sst begærede høringsdele over salig Jens Andersen Kare, fordum borgmester sst,
hans arvinger belangende for hvis, Peder Skov endnu hos dem rester på hans hustrus vegne af
hendes patrimonium og arvegods, som salig Jens Kare for hende har haft at forestå.

(6)

** Peder Skov her sst lod fordele for hovedgæld salig Jens Andersen Kare, fordum borgmester sst,
hans børn og arvinger for hvis, Peder Skov endnu rester på hans hustru Sidsel Lasdatters vegne,
som salig Jens Kare har været værge for, som er 187 daler, og derfor giver Baltser Jensen Kare Jens
Jensen Kare og Anders Jensen Kare hver dem til sag for 41 daler, Kirsten Jensdatter borgerske sst
for hendes part 20 daler, Niels Lassen borgersøn sst på sine egne og hans søster Maren
Jørgensdatters vegne for 20 daler. der er givet landstingsvarsel til Baltser Jensen Jens Jensen og
Anders Jensen Kare desligeste Niels Lassen på hans egne og søster Maren Jørgensdatters vegne,
samt varsel til Kirsten Jensdatter sst og Søren Jensen byfoged sst på hans datter Margrete
Sørensdatters vegne.



(7)

** hr Albret Skeels foged Søren Knudsen på Fussingø havde tiltale til Niels Podemester borger her
sst, for han nogen tid forleden har beskyldt to hans tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen i Ålum for
nogen bier, de skulle have ham frataget, hvorfor han bør sigte dem eller lovligt undskylde, hvortil
Niels Podemester svarede, at de forhvervede vidner skal være stævnet til landsting, hvorfor sagen
blev opsat 3 uger.

** Jacob Pedersen bartskær her sst. Rasmus Mikkelsen borger i Mariager skødede til ham det 70
dalers indlæg, som salig Mads Nielsen, fordum borger her sst, var salig Mikkel Skriver, fordum
borgmester i Mariager, skyldig i salig Niels Bangs liden gård her sst, som Jep Jensen Mammen nu
iboer, hvilken anpart og indlæg Jep Jensen og salig Niels Bangs arvinger 6/12 1613 har skødet til
Rasmus Mikkelsen, og Hans Lauridsen borger her sst på hans søster Anne Lauridsdatter, borgerske
i Mariager, hendes vegne skødede til Jacob Pedersen det indlæg og anpart, hendes salig husbond
Christen Mikkelsen i samme gård var indlagt for 150 daler, salig Niels Christensen Bang her sst var
salig Mikkel Skriver skyldig, så og for 93 daler, han og var salig mester Tøger Lassen sognepræst
her sst skyldig efter hans skadesløsbrev.

(8)

** Tomas Poulsen på Peder Thiemands vegne. eftersom Mads Jespersen her sst havde tiltale til
Peder Thiemand i Lübeck for 24 daler, som skal restere på noget korn, han ham skal have solgt her i
byen, hvortil Peder Thiemand formente, at samme korn var fordærvet, der det kom til Lübeck, og
derfor Mads Jespersen skal have gjort afslag på de pending, ham tilforn var lovet for samme korn,
hvilket efterskrevne, som var med på samme rejse til Lübeck, bevidnede, og at Peder Thiemand
straks betalte samme korn, hvorpå Tomas Poulsen på Peder Thiemands vegne satte i rette, om han
ikke derfor for Mads Jespersens tiltale erledig at være, hvorefter blev afsagt dom, at Peder
Thiemand bør for slig Mads Jespersens tiltale erledigt at være.

(11)

** Poul Skriver lod fordele for hovedgæld.

15/1 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, af Jens Hansen Block borger sst havde
sagt til dem, at borgmester Niels Jacobsen ville møde dem i skt Mortens kirke andendagen derefter,
når prædiken var slut, hvortil borgmester Niels Jacobsen svarede, at han ikke slig forsamling
befalede, og at den var ham og hans medbrødre hårdeligt imod.

(12)

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne og Søren Byfoged på sine egne vegne spurgte Niels
Ibsen borger her sst, om han ikke imod stadsretten har gjort samling i staden, og hans bud Jens
Hansen Block havde været hos mere end 20 af borgerne, at de skulle møde ham i skt Mortens kirke
i kong Hanses kapel, hvor han gav dem for, hvad de skulle vidne og klage på borgmester og råd,
dog de ville ikke efterfølge hans begæring, om han det ville bekende eller benægte, hvortil Niels



Mortensen svarede, at han ikke kunne benægte, at han havde sendt bud, at de skulle møde ham, og
efter den stævning, han havde stævnet dem med, at skulle vidne med ham, som han dem forholdt,
og Niels Jacobsen lod fremlægge en seddel med Jens Hansen Blocks underskrift, angående hvem,
han havde været hos, og hvem af dem er mødt.

(13)

** Niels Jacobsen borgmester. eftersom Niels Ibsen i dag otte dage skal have ladet stævnet menige
borgere her sst at vidne imod borgmester og råd, så tilbød Søren Jensen Niels Ibsen, om han ville
have samme vidner i dag beskrevet, hvortil han svarede, at han ville det afslå.

** Mads Sørensen Værum lod fordele for hovedgæld.

(14)

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne til 4.ting lod udvise Jens Christensen af den hus,
han iboer.

** Tomas Nielsen her sst lod udvise Villads Netmager degn her sst af den bod, han iboer, hvilken
bod tilkommer hans hustrus far Mogens Christoffersen i Værum.

** Hans Bendtsen her sst til 4.ting lod udvise Mette Baysdatter sst fra den gård, hun iboer, til
næstkommende påske at ryddelig gøre.

(15)

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne lod udvise Jacob Pedersen borger her sst fra
den gård, han iboer.

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Holger Rosenkrantz lod udvise efterskrevne fra de boder, de nu iboer.

** Holger Rosenkrantz lod fordele efterskrevne for husleje.

(16)

** Christen Skriver her sst lod udvise efterskrevne af de huse, de iboer.

** Jacob Pedersen bartskær her sst. Hans Lauridsen og Peder Saxesen på egne og medarvingers
vegne gav ham skøde for det 30 dalers indlæg, de har og er indlagt for i salig Niels Bangs den liden
gård, som Jacob Pedersen har sig til forhandlet af Anne Lauridsdatter og Rasmus Mikkelsen her sst.

** Anne Bendtsdatter lod udvise efterskrevne af de huse, de iboer.

** Anne Bendtsdatter lod fordele efterskrevne.

(17)



** Karen Tønnesdatter her sst lod udvise Christen Bjerregrav at det boværelse, han nu iboer.

** mester Bonde Nielsen her sst lod udvise Mads Jespersen fra det hus sst, han nu iboer.

** mester Bonde Nielsen lod opsige Reinholt Skov og hans medarvinger og hustru søskende fra den
gård, Bonde Nielsen iboer.

** mester Niels i Århus lod udvise Hans Glarmester her sst af det hus, han nu iboer.

(18)

** Niels Jacobsen borgmester lod udvise efterskrevne af de huse og gårde, de nu iboer.

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne. Søren Jensen byfoged opsatte den sag imellem
Niels Nielsen Bidstrup på byens vegne og Tomas Sørensen Fussing på sine egne vegne belangende
den mand af Tånum, han uden tilladelse har indtaget i sit hus, indtil i dag måned.

22/1 1621.

** Mads Jespersen her sst. eftersom Tomas Poulsen borger sst til 4.ting havde tiltale til Mads
Jespersen borger sst anlangende et brev, han er tildømt at levere ham på Peder Thiemands vegne i
Lübeck, om det byg, han ham solgt har, så leverede Mads Jespersen fra sig til Tomas Poulsen på
Peder Thiemands vegne samme brev, og begærede sit genbrev.

(19)

** Christen Olufsen fisker her sst. Tomas Poulsen borger sst tog ham i hånd og dermed løslod ham
af den dele, han havde over ham forhvervet.

** Hans Bendtsen her sst efter sin far Bendt Hansens fuldmagt lod læse og påskrive følgende brev,
hvori Bendt Hansen kender sig, eftersom salig Jens Hansen Bay og hans hustru Åse Bendtsdatter
begge ved døden er afgået, og efterladt dem stor gæld, så han selv og andre godtfolk lider stor
skade, hvorfor han giver hans søn Hans Bendtsen på hans vegne og samme børns vegne, som er
Maren Jensdatter Hans Jensen Søren Jensen og Peder Jensen samme arv og gods at frasige efter
Jens Hansen Bay og hans hustru Åse Bendtsdatter, at hverken at arve eller gælde, dateret Randers
18/12 1620 Bendt Hansen, hvorefter Hans Bendtsen fremlagde sin skriftlige afsigelse, eftersom
hans salig søster Åse Bendtsdatter 9/12 1620 og hans svoger Jens Hansen Bay 17/12 1620 ved
døden er afgået, og han straks over graven efter ham 18/12 har afsagt arv og gæld, og efter hans
salig søster Åse Bendtsdatter på hans søsterbørns vegne ikke at ville arve eller gælde efter dem i
nogen måder, så begærer han, at denne hans frasigelse måtte blive læst og påskrevet, dateret 22/1
1621 Hans Bendtsen egen hånd.

(21)

** Peder Nielsen her sst til 4.ting lod opsige den bod, han nu iboer, til borgmester Niels Jacobsen.



** Niels Mortensen lod vurdere et værge for 10 sletdaler, som tilhørte Niels Germandsen i
Hammershøj.

29/1 1621.

(22)

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at 9/1 da de kom gående ved
skt Mortens kirke, straks da prædiken var ude, da så de en hob af borgerne her sst forsamlet i kong
Hanses kapel, og Niels Ibsen var iblandt dem, og han begærede af dem, hvad de med ham den næst
efterkommende mandag ville vidne imod borgmester og råd om byens porte, som en søndag havde
været lukket, og da svarede de, at de for ham ville gå til borgmester Niels Jacobsen at bede for ham,
hvortil han svarede, at de vel det må gøre, dog han intet ville bede dem derom.

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at de var tilstede i skt
Mortens kirke, da prædiken var ude, og da læste Niels Ibsen en stævning for dem belangende
portenes tillukkelse og sønderbrydelse, som var lukket den søndag næst før skt ludvigsdag sidst
forleden, og da svarede efterskrevne, at de intet ville vidne med ham, men tilbød at gå hans bud til
Niels Jacobsen og bede for ham, hvortil han svarede, dermed gør i vel.

(23)

** Morten Tønnesen skomagersvend her sst. Karen Tønnesdatter, salig Søren Segalts efterleverske,
gjorde i dag hendes bror Morten Tønnesen til hendes fuldmægtige værge.

(24)

** Anders Sørensen Segalt, barnfødt her sst. Karen Tønnesdatter, salig Søren Segalts efterleverske
med hendes lovværge hendes bror Morten Tønnesen sst, for dem og deres arvinger gav hendes
medarving Anders Sørensen Segalt skøde på den ejendom liggende op til hans salig far Søren
Christensen Segalts gård sst, som han efter skiftebrev er tilskiftet.

** Karen Tønnesdatter med hendes fuldmægtig Morten Tønnesen her sst. Anders Sørensen Segalt,
borgersøn her sst, gav Karen Tønnesdatter, hans stedmor afkald for al den arv, ham arveligt er
tilfaldet efter hans salig far hendes salig husbond.

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(25)

** Peder Skov her sst. efterskrevne vidnede, at de på rettens vegne skulle gøre Peder Skov udlæg af
salig Jens Andersen Kare fordum borgmester sst hans efterladte ejendom for 187 daler, som Jens
Kare er ham skyldig blevet på hans hustru Sidsel Lasdatters vegne, som han har været lovværge for
af hendes patrimonium, og da har de været i hans ejendom, liggende i Hovmeden, som kaldes Jens
Mammens ejendom, og da den største part var ganske øde og nedfaldet, så blev den med tre
tilliggende boder og halve agre udlagt Peder Skov for al forberørte gæld.

(26)



** Niels Jensen i Helsted lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Hatstafferer her sst havde 3.ting Peder Pedersen hattemager sst for 11 daler efter
hans regnskabsbog, som er for forløfte, han for ham har været i til Kirsten salig Poul Nielsens sst,
og for lånte penge og varer, han har bekommet af ham, hvortil han svarede, at Søren Hatstafferer
skal være ham 8 daler skyldig, hvilket han benægtede, og fremæskede bevis, hvorefter Peder
Pedersen blev tildømt at betale Søren Jensen samme førnævnte pending.

(27)

** Albret Skeel efter 3 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Podemester her sst, for han har
beskyldt to hans tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen for nogen bier, de skal have ham frataget,
hvorefter blev afsagt, at Niels Podemester bør førnævnte personer for samme bier at sigte eller
lovligt at undskylde.

(28)

** Tomas Mikkelsen, barnfødt her sst, på sine egne og på søster Else Mikkelsdatters vegne afsagde
arv og gæld efter hans salig far Mikkel (blank) hans dødelige afgang, så han efter han hverken vil
arve eller gælde.

** Peder Ankersen her sst havde 3.ting til Anders Troelsen borger sst for 29 daler, som er for 9
tønder Rostocker øl, som hans hustru udtog af hans fælles skude ved Sønderbro 1620, hvortil
Anders Troelsen svarede, at hvis øl, han i så måder bekommet har, det havde hans hustru købt og
bekommet af hendes bror Peder Skov på den regnskab og gæld, som dem imellem var, og Peder
Ankersen fremlagde et register over borgere, som endnu rester med betaling for øl, de af hans fælles
skude købt har, hvorpå Anders Troelsen er påskrevet, hvilket register var underskrevet af Peder
Skov, som nu mundeligt sagde, at samme Rostocker øl tilkom Peder Ankersen, hvorfor Anders
Troelsen blev tildømt at betale samme øl.

(29)

** Margrete, salig Niels Fiskers her sst lod fordele for hovedgæld.

(30)

5/2 1621.

** Christen Madsen Skriver borger her sst. Peder Pedersen borger sst tilsagde ham, at han var noget
så letfærdig med hans domme.

** Peder Ankersen her sst havde 4.ting til Anders Troelsen borger sst for 29 daler, som er for 9
tønder Rostocker øl, han bekommet har, og som han tilbød at betale.



** Las Christensen i Hastrup. synsmænd afhjemlede syn på en død karl, som havde hjemme i
Hastrup, som lå på Voldum marks jord, hvor han lå død under et læs tørv og vognen, som lå på
ham, og hestene stod på samme sted, som vognen var væltet.

(31)

** Peder Skov på Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at for 14 dage siden så den halve part af
Østerport her for byen, som var tilforn noget brækket, var noget tillukket, så da Søren Sørensen
kom kørende med en vogn, da var der så snæver køring, at han ikke kunne komme ud af porten,
med mindre han kørte på porten, så den gik i stykker, så han og fik nogen skade på samme vogn.

** Peder Skov gav derfor last og klage over Søren Sørensen for samme port, han havde sønderkørt.

** Peder Skov lyste ham derfor et fuldt vold til.

** Anders Troelsen her sst lod vurdere et harnisk med en stormhat en langbøsse fra Søren Hansen
sst, som han udlagde ham for den gælds rest, han var salig Jens Hansen Bay skyldig.

** Peder Jørgensen snedker lod fordele for hovedgæld.

(32)

** Frands Rasmussen her sst. Niels Madsen Pamhole borger her sst på sine egne og medarvingers
vegne gav ham skøde på den abildhave og jordsmon, som Niels Madsen Pamhole på sin mor og
egne vegne 8/2 1601 havde forpantet til salig Niels Jensen Sallingbo fisker sst, hvilke hans
efterleverske Margrete Lasdatter efter hendes salig husbonds død havde solgt til Frands Rasmussen.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld salig Jens Christensens efterleverske Maren
Poulsdatter med flere.

** Peder Knudsen Faxing lod fordele for hovedgæld.

(33)

** Albret Skeel til Fussing havde tiltale til Niels Podemester borger her sst for to hans tjenere i
Ålum, han skal have beskyldt for nogen bier, som ham er frastjålet, og mener derfor, at han burde
samme mænd at sigte eller lovligt at undskylde, som han blev tildømt.

** Søren Jensen Lang og Rasmus Søby. Jens Vendelbo opsatte den sag imellem dem belangende
den skipper Jens Nørager, Rasmus Søby skal have antaget imod Hans Jensen og Søren Langs minde
og vilje på sin skude.

(34)

** Jacob Knudsen fisker lod fordele for hovedgæld.

** Søren Hatstafferer og Peder Pedersen hattemager her sst sagde venligt og vel om al deres gæld
på begge sider, imellem været har til denne dag, er dem imellem klargjort og afbetalt.



** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(35)

** Anders Troelsen lod fordele for hovedgæld efterskrevne, som var salig Jens Bay skyldig, som
Anders Troelsen til sig annammede i sin betaling af ham.

** Mads Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Troelsen lod fordele for hovedgæld.

(36)

** Las Hvid her sst lod fordele for hovedgæld.

** Las Hvid her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Poulsen Lueskrædder her sst lod fordele for faldsmål.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld

(37)

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

(38)

** Maren Knudsdatter her sst begærede et stokkenævn, og efterskrevne 24 borgere svarede, at så
længe de hende kendt har, da har hun skikket sig ærligt og vel som en ærlig dannekone, og ingen
ulempe de til denne nærværende tid og dag ved hende at eftersige.

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne lod fordele for hovedgæld

(39).

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne lod fordele for hovedgæld.

(42)

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne lod fordele for hovedgæld.

12/2 1621.

** Søren Andersen skomager i Torsager bød sig i rette mod Jens Nielsen Kristrup borger her sst,
men han fremkom ikke.



** Søren Andersen Bay her sst lod fordele for hovedgæld.

(43)

** Peder Favsing her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen Hjermind i Odense. Søren Jensen Bang borger her sst bekendte at være ham
skyldig 200 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans boder og ejendom på Østergrave.

** Jacob Pedersen skomager her sst. Niels Jensen Islænder her sst gav ham skøde på hans gård på
Vestergrave her sst, som var hans formand salig Anders Jensen Bjerrings forrige ejendom.

(44)

** Anne Pedersdatter salig ---- her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Stangerum i Mariager med høringsdele havde tiltale til Anne Tygesdatter her sst og til
salig Splid Sørensens efterladte barn sst og gav dem til sag efter hans regnskabsbog. sagen blev
indfundet for borgmester og råd.

(46)

** Albret Skeel stævnede Niels Podemester her sst for to hans tjenere, han skal have beskyldt for
nogen bier, ham skal være frastjålet, hvorimod Niels Podemester fremlagde en landstings opsættelse
til Viborg landsting, belangende et vidne til Fussing birketing skal være udstedt, hvorfor sagen blev
opsat 14 dage.

(47)

** Søren Jensen Lang på Hans Jensen og sine egne vegne. byfogden opsatte den sag imellem dem
og Rasmus Søby her sst, for deres skipper han imod forbud havde antaget, til i dag 14 dage.

** Søren Jensen på KM vegne og Peder Skov på byens vegne opkrævede sandemænd over Søren
Sørensen, som tjener Las Griis i Vestrup, for en part af Østerport, han skal have sønderkørt i
splinter, årsagen at den halve part af Guds vejrlig var noget tilblæst, så han ikke ville have umag at
sætte af vognen, den at oplade.

19/2 1621.

** Peder Skov på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Østerport, hvori fire fjæl var
sønderkørt og den halve part deraf i splinter, og jernet derpå at være kroget, som Peder Skov på
byens vegne sigtede Søren Sørensen, Las Griises dreng i Vestrup for modvilligt at have sønderkørt.

(48)

** Anders Nielsen Stangerum i Mariager. Hans Gremersen bekendte at have ladet stævne Anders
Stangerum til næstkommende landsting belangende hans tiltale til Anne Tygesdatter her sst.



** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs efterleverske. Hans Gremersen benægtede ved højeste
ed, at han aldrig havde ladet stævne fru Ellen Rostrup eller fru Kirsten Sandberg for rigens kansler.

** Hans Gremersen her sst. Christen Pedersen borger i Århus lod læse et delevidne af Århus byting
9/11 1620 og et landstingsvidne efter samme dele over Hans Gremersen for 11 sletdaler, Didrik
Worm på hans fars vegne havde ladet ham dele for, hvorimod Hans Gremersen fremlagde
forbemeldte hovedgæld og begærede, at Christen Pedersen ville samme pendinge annamme.

(49)

** Knud Pedersen i Hald. Villum Hansen her sst havde 3.ting til Knud Pedersen for to tønder byg,
som han siger, han er ham skyldig, hvilket han benægtede ved sin sjæl og højeste ed.

** Peder Skov på byens vegne havde tiltale til Anders Troelsen Vogn Lauridsen Hans Carstensen
og Niels Kyvling kræmmer her sst, for de 12/12 sidst forleden imod det forbud, lensmand Eske
Brock samt borgmester og råd her sst har forbudt og påmindet menige borgere, at de ikke må have
nogen omgængelse med nogen i den farlige pestilentses tid, som var kommet fra de steder, som
pesten da heftigt grasserede, og de skal have drukket med en person Mads Lassen borgersøn her sst,
som den tid var kommet fra Århus, som samme sygdom da heftigt grasserede, og skal have drukket
med ham ved Sønderbro her for byen af den årsag, at han ikke måtte komme i byen, for hvilken
ulydighed de til bytinget 17/1 1620 er påkendt at have uret gjort, hvortil de forpligtede sig at skal
stille borgmester og råd for samme deres forseelse tilfreds.

(50)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne begærede fyldning på sandemænd over
Søren Sørensen, som tjente Las Griis i Vestrup, for han voldeligt har sønderkørt den halve part af
Østerport her for byen i splinter, af årsag han ikke ville stå af vognen at oplukke samme halve port,
som af Guds vejrlig var tilblæst, så blev opnævnt efterskrevne, som fulgte sandemændene til deres
tov at gøre over ham, hvorefter de gjorde deres ed og tov og svor Søren Sørensen et fuldt vold over.

(51)

** Christoffer Jensen sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen i Østrup lod fordele for hovedgæld.

** Mads Jespersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(52)

** Mette Baysdatter lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.



(53)

** Bendt Hansen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Sørensen smed. Søren Lang her sst løslod ham af al den gældsmål, han til denne dag
har haft ham i og kvitterede ham for husleje.

** Niels Skrædder i Hastrup på hans husbonds (blank) vegne lyste for manddød efter salig (blank)
Christensen, som fandtes at ligge død under et læs tørv i Voldum mark.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs og fru Kirsten Sandberg til Fruelgård og Søren
Christensen Try i Kærende havde tiltale til Hans Gremersen her sst for den vidtløftige trætte, han til
Sønderhald herredsting Viborg landsting og nogle gange for rigens kansler har påført dem, dertil
stor umage besværing og stor bekostning anlangende tre stykker bøgetræ, som fru Kirsten Sandberg
har undt Tomas Simonsen i Koed i hendes mors skovspart, og som Søren Christensen har på
førnævnte ting hjemlet ham, hvilken sag, Hans Gremersen ved Viborg landsting skal have tabt,
hvorfor de formener, at Hans Gremersen forpligtet er dem deres udlagte pending igen at give, som
de derpå bekostet har med breve vognleje kost og tæring, som hidindtil beløber 194 rigsdaler,
hvortil Hans Gremersen benægtede ved ed, at han aldrig havde ladet dem stævne for rigens kansler,
hvorfor han mente sig ingen kost og tæring at være pligtig. sagen blev opsat en måned.

(55)

** fru Ellen Rostrup havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, som han på Viborg
landsting er tildømt at give hende, formedelst han har stævnet hende til Viborg landsting, som med
tingsvidne bevises. sagen blev opsat 14 dage.

(56)

** Jens Pedersen i Grenå på hr Laurids Jensen sognepræst sst Anders Rasmussen byfoged Peder
Kvist tingskriver samt på hans egne vegne havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og
tæring, som han på Viborg landsting er tildømt at give dem, formedelst han har stævnet dem til
landstinget og ikke siden ville stævningen fremlægge, hvorfor han bør forpligtet være at give dem
deres efterskrevne kost og tæring med vognleje brevpendinge og forsømmelse. sagen blev opsat en
måned.

(57)

** Peder Skov på hans mor Maren salig Mogens Skovs vegne lod fordele for hovedgæld.

26/2 1621.

** Hans Jensen her sst og Claus Christensen forrige foged på Clausholm voldgav deres trætte
regnskab og gæld på efterskrevne dannemænd, så hvis de imellem siger Hans Jensen og Claus
Christensen, skal stå fuldkommen ved sin fuldmagt.

(58)



** Peder Skov på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Anders Tøgersen i Vorup, som havde
slag og sår i hovedet, som han sigtede Søren Eriksen i Værum for at have slået ham.

** samme synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Sørensen i Vorup hans skade, og han havde et
stort sårmål i hans hoved, som han beskyldte førnævnte Søren Eriksen for at have slået ham.

** Niels Mortensen her sst. borgmester Niels Jacobsen gav tilkende, at han vil have Niels
Mortensen erlediget for sin anpart af det lov, han i var på Gertrud Hansdatters vegne, som hr Jens i
Horslev var medforlover for, så Niels Jacobsen vil nøjes med hr Jenses forløfte.

(59)

** Niels Mortensen her sst. Peder Pedersen borger sst tilsagde Niels Mortensen, at hans hustru
havde lovet Peder Pedersens hustru nogen breve fra, dertil svarede Niels Mortensen, at han skulle
drive det i Peder Pedersen igen.

** Peder Pedersen her sst. Niels Mortensen borger sst leverede fra sig til Frands Byskriver at skulle
forskaffe tilstede tre breve, som er et skiftebrevs udlæg og vederlæggelse belangende Gertrud
Pedersdatters forrige mødrene arv, samt et fire mænds forlovsbrev til Gertrud Pedersdatter for hvis
gods, som af Gertrud Hansdatters bo skulle udlægges for samme piges mødrene arv, og et Peder
Pedersens brev på 150 gode daler, han har lovet sine tre stedbørn efter deres salig far.

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Tjæreby her sst lod fordele for hovedgæld.

(60)

** Mads Sørensen Værum lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Lang her sst lod fordele for hovedgæld

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele for hovedgæld.

(61)

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Iver Keldsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anne Pedersdatter lod fordele for hovedgæld.

(62)

** Reinholt Surlænder lod fordele for hovedgæld.



** Peder Ankersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen lod fordele efterskrevne.

(63)

** Mads Jensen Ørsted her sst lod fordele for hovedgæld Christen Keldsen i Haslund og hans bror
Morten Keldsen med flere.

** Peder Skov på byens vegne. Niels Jepsen kræmmer sandemand bekræftede hans medbrødre
sandemænds ed over Søren Sørensen, som tjente Las Griis.

** Christen Kovsted her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Inger salig Anders Knudsens
efterleverske i Stovby.

(64)

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Anders Clausen, som tjener
hr Christoffer i Granslev.

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele efterskrevne.

(65)

** Poul Skriver ridefoged. efterskrevne vidnede, at de 5/2 1621 hørte, at Maren Nielsdatter, som
forleden år tjente Peder Jensen i Lund, bekendte, at Søren Tomasen, som da tjente i gårde med
hende og nu i Torsager, er hendes barnefar til det barn, hun fik, og at han gav hende en daler og en
dyne, for hun skulle undskylde ham, og det skulle påskylde en soldat.

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(66)

** Albret Skeel med en 14 dages opsættelse havde tiltale til Niels Podemester her sst, for han nogen
tid forleden skal have beskyldt to hans tjenere Jens Jensen og Jens Pedersen i Ålum for nogen bier,
de ham skulle have frataget, hvortil Niels Podemester svarede, at han på ny har ladet stævne samme
tingsvidne til Viborg landsting, hvorefter blev afsagt, at Niels Podemester enten bør samme mænd
fuldkommen at sigte for samme bier, eller dem lovligt derfor at undskylde.

(67)

** Peder Ankersen her sst. Peder Saxesen borger sst på sine og sine arvingers vegne gav ham skøde
på den gård og ejendom, som kaldes salig Rasmus Lemmers og salig Laurids Jacobsen skrivers
forrige ejendom her sst, som han ham solgt har.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgæld.



(68)

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

(70)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Anders Tøgersen i Vorup på sine egne
vegne gav last og klage over Søren Eriksen i Værum, for han på broen først slog Rasmus Sørensen
med en fork i hans hoved, og da sagde Anders Tøgersen til ham, det gjorde du uret med, du slog
ham uærligt, så vendte Søren Eriksen sig om og slog ham i hans hoved med en fork og løb tilbage
til Randers.

(71)

** og de lyste derfor Søren Eriksen et fuldt vold til.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Rasmus Sørensen i Vorup på sine egne
vegne gav last og klage over Søren Eriksen i Værum for den skade, han samme tid gjorde ham.

** og de lyste ham derfor vold til.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne og ung Laurids Murmand på sine egne
vegne gav last og klage over Las Pedersen Skåning her sst, for han sønderslog lille Ludvig
Murmands dør.

(72)

** og de lyste ham derfor et fuldt vold til.

** og synsmænd afhjemlede syn på lille Laurids Murmands dør, som var sønderslået med sten, som
lå nedenfor døren.

** Anne Pedersdatter Vendelbos lod fordele for hovedgæld

** Jørgen Mund lod opkræve sandemænd at gøre deres tov over salig Mads Christensen af Hastrup,
som fandtes død under et læs tørv i Voldum mark, om samme hans bane og hvis ham har af livet
bragt.

(73)

** Mads Poulsen på hans mor Kirsten salig Poul Nielsens efterleverskes vegne lod fordele
efterskrevne for hovedgæld.



(74)

** Mads Poulsen på sin mors vegne lod fordele for hovedgæld.

5/3 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst tilspurgte hr Anders Ibsen sst, om han kendtes ved den ager,
som salig Jens Hansen Bay har haft i brug, og da gik hr Anders straks af tinget.

** Anders Tøgersen og Rasmus Sørensen i Vorup. efterskrevne vidnede, at de fastelavns mandag
kom gående over Sønderbro, og da hørte de, at Anders Tøgersen sagde til Søren Eriksen, at han slog
dem som ingen ærlig karl, hvortil han svarede, at han slog ham som en ærlig karl, og da blødte de
begge to både Anders Tøgersen og Rasmus Sørensen, som klagede, at han slog dem med en fork,
hvortil Søren Eriksen bekendte, at han gjorde dem samme skade, hvilket han ikke ville benægte.

(75)

** Svend Skomager her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hans Jensen Brændgård her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester på byens vegne. hr Anders Ibsen forrige latinske skolemester og
præst i Mariager til 3.ting lod læse og påskrive en seddel, at han er vidende om, at der i
jordebøgerne og skattebøgerne findes en halv ager til salig Christen Jørgensen skomagers gård, som
han nu købt har, så lyser han efter hvem, som samme halve ager i brug har, og hvad adkomst de har
dertil, og forbyder alle og enhver at befatte sig med samme ager, Randers 19/2 1621 Anders Ibsen
egen hånd.

(76)

** Niels Mortensen Ibsen. Peder Skov på borgmester og råds vegne og på Søren Jensen byfogeds
vegne med høringsdele havde tiltale til Niels Mortensen Ibsen borger her sst for 41 kurant daler kost
og tæring, som var anvendt på den sag, han dem med flere havde stævnet til snapsting og selv tabte
sagen, hvortil han svarede, at landsdommen ikke tilholder borgmester og råd eller byfogden nogen
kost og tæring, men da han ikke ville lide dele, tilbød han at betale med efterskrevne varer, som
blev vurderet, og han blev tilbudt at indløse dem inden i dag otte dage.

(78)

** Mads Sørensen Værum her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

(79)



** Niels Groersen her sst. hr Christen Tomasen præst til Harreslev og Albæk sogne solgte og
skødede til ham hans gård her sst, som Niels Groersen selv iboer.

** Jørgen Mund begærede fylding på sandemænd anlangende salig Mads Christensen af Hastrup
hans bane at omtove, som befandtes at være død og var kvalt under et læs tørv på Voldum marks
jord 19/1 sidst forleden, hvorefter for sandemændene blev fremlagt synsvidne af bytinget 5/2 sidst
forleden, hvorefter de gjorde deres tov i så måder, at forbemeldte vogn og tørv har gjort salig Mads
Christensen sin døds bane.

(81)

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(82)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele efterskrevne for hovedgæld

(83)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(84)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(85)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Rasmus Sørensen i Vorup på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Søren Eriksen i Værum for skade, han slog ham i hans hoved
uden tilbørlig årsag.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Anders Tøgersen i Vorup på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Søren Eriksen i Værum for sår og skade, han slog ham uden
tilbørlig årsag.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Ludvig Murmand på sine egne vegne
opkrævede sandemænd over Las Pedersen Skåning her sst for nogen fjæl, han skal have sønderslået
i Ludvig Murmands dør.

(86)

** Søren Jensen Lang her sst efter 4 ugers opsættelse på hans egne og Hans Jensens vegne sst havde
tiltale til Rasmus Pedersen Søby sst, for han skal have antaget deres forrige skipper Jens Nørager fra
deres kåg, han førte, og med sig på sit skib at følge næst forleden sommer imod borgmester og råds
dom, hvortil Rasmus Søby svarede, at efterdi samme skipper havde tilbudt dem sin tjeneste at ville
udstå efter samme dom, om de ham ville betale og lønne, hvilket de ikke har villet indgå, mente han
derfor, at han såvel som en anden burde at hyre ham, og mente for slig tiltale burde kvit at være,
hvilket han blev tildømt.



12/3 1621.

** Niels Nielsen Bidstrup lod vurdere 11 alen fillemot bommesi, som han havde i pant af Jens
Pedersens søn i Havrum Peder Jensen.

** Niels Mortensen og Peder Pedersen borgere her sst voldgav al deres sag iringer og trætte på
efterskrevne fire dannemænd, og hvis de dem imellem siger, skal de holde og efterkomme.

(87)

** Niels Nielsen Bidstrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

(88)

** Peder Jensen Let her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Knudsen Faxing her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Skriver i Ebeltoft lod fordele for hovedgæld.

** Niels Skrædder Værum her sst lod fordele for hovedgæld.

(89)

** Niels Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Pedersen skomager her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gårds huse på Vestergrave,
som Jacob Pedersen købte af Niels Islænder sst.

** Mads Sørensen Værum her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gårds huse, som Mads Værum
har købt af Niels Islænder.

(90)

** Niels Poulsen her sst. Søren Christensen i Volstrup gav ham skøde på den gård og ejendom sst,
som han købte af Christen Mikkelsen sst.

** Søren Jensen Lang her sst havde 3.ting til Gertrud Sørensdatter sst for 6 daler, hun skal have
lovet for sin datter Karen Christensdatter til ham, hvortil Gertrud Sørensdatter svor ved sin sjæl og
højeste ed, at hun aldrig havde lovet for hende, og da Søren Lang ikke kunne bevise gælden, blev
Gertrud Sørensdatter fundet fri for hans tiltale.

(91)



** Iver Andersen her sst fremlagde et register, at 6/2 1621 blev efterskrevne gods vurderet efter
salig Mette Sørensdatter, som døde sst.

(92)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Anders Tøgersen i Vorup på egne vegne
begærede fylding på sandemænd over Søren Eriksen i Værum for skade, han 12/2 sidst forleden
gjorde Anders Tøgersen med en fork, hvorefter sandemændene svor Søren Eriksen et fuldt vold
over.

(93)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Rasmus Sørensen i Vorup på sine egne
vegne. sandemændene svor førnævnte Søren Eriksen i Værum et fuldt vold over, som er for stort
sårmål og skade, han samme tid slog Rasmus Sørensen i Vorup.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne ung Ludvig Murmand på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Las Pedersen Skåning her sst, som er for fjæl, han har
sønderslået på Ludvig Murmands dør.

19/3 1621.

(94)

** Anders Nielsen Stangerum i Mariager og Hans Gremersen her sst voldgav deres regnskab og
iring på fire dannemænd at skulle dem endelig imellem sige, hvilket skal stå urykkeligt ved sin
fuldmagt.

** Christoffer Jensen her sst. Maren Poulsdatter, som tjente salig Peder Nielsen Dons her sst,
vidnede at 3 uger efter skt Mikkelsdag nu på det tredje år, da hørte hun, at Niels Hammer sendte
bud af salig Peder Donses hus til Christen Pedersen Spliid her sst, at han skulle sende ham nogle
silkesnore efter en prøve, og Niels Hammers bud kom tilbage med samme silkesnore.

** Peder Skov på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Berete Lasdatter, som tjente Bendt
Hansen her sst hendes skade, og da var hun blå to steder over hendes albue, som hun beskyldte Iver
Keldsen sst for at have stødt hende i hans hus, da hun ville lede efter en kok, hvilket Iver Keldsen
ved sin sjæl og højeste ed benægtede, men gav last og klage over hende, for hun er indkommet i
hans hus og uførmet ham, hvortil Berete Lasdatter svarede, at hun gerne ville efterlade ham sin sag,
thi han det nu havde købt dyrt nok.

(95)

** Peder Skov på byens vegne. efterskrevne vidnede, at ovennævnte Berete Jensdatter indkom i
Iver Keldsens stue og kaldte ham tyv og skælm, og sagde, at der skulle fare djævlen i ham, hvilket
hun højligt benægtede.



** Peder Tygesen her sst gav tilkende, at Anne Peder Munkdrups her sst skal have ladet give ham
varsel og bød sig imod hende i rette, men hun fremkom ikke, hvorfor fogden gav ham for hendes
tiltale kvit.

(96)

** Jens Jacobsen skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Jensen Ørsted her sst lod fordele for faldsmål, der iblandt Christen Keldsen og hans bror
Morten Keldsen i Haslund.

** Jesper Jensen her sst leverede fra sig inden tinge et slagsværd, som havde tilhørt salig Jens
Hansen Bay sst, som han havde fået i forvaring, og han svor, at hverken han eller hans hustru
Margrete Lasdatter ikke har andet af salig Jens Hansen Bays gods.

** Hans Billedsnider her sst lod fordele for hovedgæld.

(97)

** Maren Jensdatter salig Jens Lauridsen Hvids efterleverske her sst. Jens Nielsen Dal i Tørslev i
Rougsø herred på hans hustrumor Maren Lauridsdatters vegne i Tørslev hendes vegne gav Maren
Jensdatter afkald for al den arv, hun efter hendes salig bror Jens Lauridsen Hvid tilfaldet var.

** Jep Jensen Bager her sst. Søren Sørensen hatstafferersvend, barnfødt her sst, på sin søster Karen
Sørensdatter og egne vegne gav deres stedfar Jep Jensen afkald for arv efter deres salig far Søren
Knivsmed.

** Niels Nielsen Embedsbo her sst. Jep Jensen Bager her sst på sine egne vegne og Søren Sørensen
hatstafferersvend på egne og søster Karen Sørensdatters vegne gav ham skøde på et stykke øde
jordsmon og ejendom, som de til Niels Nielsen solgt har.

(98)

** Niels Nielsen Embedsbo her sst. Søren Jensen byskriver med fuldmagt af Jens Hegelund
borgmester i Ebeltoft og på hans vegne skødede hans gård her sst, som kaldes Rosengård, til Niels
Nielsen Embedsbo.

** Niels Nielsen Embedsbo lod læse og påskrive et skøde på samme gård, udstedt i Randers rådhus
1576 mandagen før Vorfrue dag.

** Peder Jensen Tjæreby her sst. Hans Gremersen sst havde 3.ting til Peder Tjæreby for 18 sletdaler
efter en seddel til Christen Pedersen borger her sst, dateret 23/3 1619 Peder Jensen egen hånd,
hvorimod han fremlagde Christen Pedersens kvittering, dateret 12/5 1621, hvorfor byfogden fandt
Peder Jensen Tjæreby for den tiltale kvit.

(99)



** Christoffer Jensen her sst gav tilkende, at han tit og ofte tiltales af Christen Pedersen borger sst
for nogle pending, han beråber sig på, hans formand skal have lovet til ham for Niels Hansen for
nogle silkesnore, han skal have ladet hente, hvilken gæld Christoffer Jensen benægter og fragår, det
hans formand salig Peder Nielsen Dons ikke skal have lovet for, hvilket han beviser med to
tingsvidner, hvorfor byfogden fandt ham for Christen Pedersens tiltale erlediget.

(100)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Laurids Murmand på sine egne vegne.
sandemændene svor Laurids Pedersen Skåning et fuldt vold over efter klagevidne syn og
sigtelsesvidne, som over ham forhvervet er.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Las Nielsen i Svinding på sine egne
vegne gav last og klage over Niels Christensen i Ginnerup, for han stak ham i hans højre hånd med
en fork.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Las Nielsen i Svinding på sine egne
vegne. synsmænd afhjemlede syn på Las Nielsens skade i sin højre arm, som han beskyldte Niels
Christensen i Ginnerup for at have stukket ham med et spyd.

(101)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen degn i
Kærende havde tiltale til Hans Gremersen efter en måneds opsættelse for en ufornøden trætte, han
har påført dem, og da han ved Viborg landsting har tabt sagen, formener de, at han bør give dem
deres udlagte pending igen, som de har anvendt til brevpenge kost og tæring vognleje, som beløber
sig 194 daler kurant, hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(102)

** fru Ellen Rostrup efter en måneds opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og
tæring, som han af landsdommerne til Viborg landsting er tildømt at give hende, såvel flere folk,
formedelst han har stævnet hende til landstinget, og ikke ville lade stævningen fremlægge,
hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit skriftlige svar.
sagen blev opsat 14 dage.

(103)

** Jens Pedersen i Grenå på hr Laurids Hansen sognepræst Anders Rasmussen byfoged Peder Kvist
tingskriver og hans egne vegne efter en måneds opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen for kost
og tæring, som han af landsdommerne til Viborg landsting er tildømt at give dem, formedelst han
har ladet dem stævne dertil og ikke ville lade stævningen fremlægge. sagen blev opsat 14 dage.

(104)

** Ejlert Meyer borgmester på borgmester og råds vegne.



** Ejlert Meyer borgmester her sst. Christen Nielsen Hakkelsmands søn, som fængsligt var anholdt,
for han har forløbet sin skole og givet sig under soldat, han forpligtede sig ved højeste straf, at
dersom han ikke efter denne dag forfølger sin skole og lærdom og holder sig fra druk og dobbel, da
forpligter han sig straks at skal pågribes og sættes i kongens jern at bortskikkes til København der at
lide sin tilbørlige straf.

** Jens Andersen Mammen her sst lod fordele for hovedgæld.

(105)

** Peder Ankersen rådmand her sst. Berete Christoffersdatter, borgerdatter sst, bekendte at være
ham skyldig 40 sletdaler, som han hende lånt har, hvorfor hun pantsætter ham sin bod og ejendom.

(106)

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(107)

** Niels Jacobsen borgmester. synsmænd afhjemlede syn på de fiskegårde, som Peder Jensen fisker
røgter for ham.

** Mads Knudsen i Hallendrup lod fordele for hovedgæld.

** Søren Sørensen Gylling i Århus lod fordele for hovedgæld.

(108)

** Peder Jensen Storum i Mariager lod fordele for hovedgæld.

** Anders Jensen Elkær sandemand her sst. Niels Jespersen kræmmer sandemand bekræftede alle
sine medbrødre sandemænd deres tov, som de gjorde og svor i hans fraværelse.

9/4 1621.

** Margrete Jens Christensen Bjerrings efterleverske her sst erbød sig med hendes husbonds
regnskabsbog i rette imod Hans Gremersen sst hans tiltale, men da han ikke var mødt, fandt
byfogden hende lovløs hjem.

** Niels Pedersen skrædder her sst gav last og klage over Peder Hatstafferers søn Søren Pedersen
sst, for han nogle gange har været efter Niels Skrædders søn Jens Nielsen.

(109)

** Mette Johan Kocks her sst lod vurdere en gammel foldet kåbe for 4 sletdaler, som hun havde i
pant og hjemløst fra Niels Buntmager sst.

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.



** Frands Rasmussen her sst. Peder Pedersen Bager sst bekendte, at hans stedfar Frands Rasmussen
retteligt har betalt ham hvis arv, han efter sin salig far Peder Pedersen Bager her sst tilfaldet er.

(110)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager på Anne Lauridsdatter sst hendes vegne. Anders Nielsen Rodskov
lovede at betale hende de 30 daler, som hun har Karen Baysdatter fordelt for til bytinget.

** Anders Nielsen i Vindbylund  Rasmus Mikkelsen i Mariager på Anne Lauridsdatters vegne sst
løslod Karen Baysdatter og hendes lovværge Peder Rasmussen Kjørdt af al den delemål og
forfølgning, hun har ladet forhverve over den for 30 daler, de er hende skyldig.

(111)

** Niels Jensen Islænder her sst. Peder Rasmussen Kjørdt borger her sst på sin hustru Karen
Baysdatters vegne Anders Nielsen i Vindbylund på sine egne vegne og på alle salig Erik Pedersen
og førnævnte Karen Baysdatters børn deres vegne gav Niels Jensen skøde på det stenhus, som Peder
Rasmussen og hans hustru Karen Baysdatter såvel som hendes forrige salig husbond iboede.

** Peder Ankersen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som han købte af Peder Saxesen.

(112)

** Mette Baysdatter her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Sørensen Værum lod fordele for hovedgæld.

(113)

** Søren Jensen byfoged på sine egne vegne. fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren
Christensen i Kærende og Hans Gremersen her sst bevilgede, at den tiltale, de havde til Hans
Gremersen angående kost og tæring, som var anvendt imod Hans Gremersen, måtte opsættes 14
dage.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende. deres forberørte sag
efter deres bevilling opsatte Søren Jensen til i dag 14 dage førstkommende.

(114)

** fru Ellen Rostrup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og
tæring, han er tildømt på Viborg landsting at give hende, hvorimod Hans Gremersen fremlagde sit
skriftlige indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale fru Rostrup den fordrede sum.

(115)



** Jens Pedersen i Grenå både på sine egne her Laurids Anders Rasmussen og Peder Kvist sst deres
vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, han på
Viborg landsting er tildømt at give dem, som han blev tildømt at betale.

(116)

16/4 1621.

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(117)

** Niels Jensen Islænder. Maren Rasmusdatter sst bekendte, at han havde afbetalt hende på sine
egne og sine brødre salig Jens Rasmussen, som boede i Holtug i Stevns herred i Sjælland og salig
Hans Rasmussen, som boede i Kristrup deres vegne al den arv, dem var tilfaldet efter salig Hans
Rasmussen i Kristrup.

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. synsmænd afhjemlede syn på det bryggers af den gård, Hans
Felbereder iboer, samt på et stykke plankeværk, som er sat bag Bendt Hansens stald, og Rasmus
Mikkelsen gav last og klage, at samme plankeværk skal Bendt Hansen for 3 uger siden ladet sætte
inde på hans og hans medarvingers grund og ejendom.

(118)

** Karen Tønnesdatter salig Søren Segalts efterleverske. Christen Yttesen sst efter godtfolks
begæring efterlod hende al sin gæld og tiltale til hende, hendes salig husbond var ham og hans
hustru skyldig.

** Peder Pedersen her sst havde tiltale til Niels Ibsen sst og var høring over ham begærende for
nogen skiftebreve, som anlanger hans hustru og hendes stedbørn såvel som hendes egne børn, som
Niels Ibsen har haft i forvaring, hvortil han svarede, at samme skiftebreve havde han fra sig leveret
til borgmester Ejlert Meyer, hvorfor byfogden ikke kunne tilstede nogen høring over ham.

(119)

** Niels Pedersen skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester lod fordele for hovedgæld Søren Jensen i Tånum forlover for hans
søn Jens Sørensen, Mads Christensens søn i over Hornbæk Anders Madsen.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på et stykke hus på Vestergrave,
som tilhører Kirsten Jensdatter, hvilket hus er nedfaldet ind i borgmesterens have.

(120)

** Niels Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen her sst lod fordele for hovedgæld.



(121)

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld

(122)

** Hans Bendtsen her sst lod fordele for hovedgæld Maren Esbensdatter i Hviding og hendes søn
Søren Jensen sst, Anders Christensen, Christen Skrivers søn i Bjerring, Berete Lasdatter Søren
Ovesens hustru i Hjermind.

** Hans Gremersen her sst havde 3.ting til Hans Lauridsen sst for 29 daler efter salig Spliid
Sørensens regnskabsbog, hvorimod han fremlagde efterskrevne udskrift af hans regnskabsbog på
hvis, salig Spliid Sørensen skal være ham skyldig, hvorfor fogden fandt dem med hverandre derom
at gøre regnskab.

(123)

** Hans Gremersen her sst havde tiltale til Mads Pedersen kræmmer sst for 11 sletdaler, som er for
et stykke bommesi, han har købt af salig Spliid Sørensen, og fremlagde et udtog af hans
regnskabsbog, hvorpå var skrevet, at samme bommesi var leveret tilbage, underskrevet af Spliid
Sørensens tjener Peder Jensen, hvilket han for retten bekræftede, hvorfor byfogden fandt Mads
Pedersen for Hans Gremersens tiltale erlediget.

(124)

** Christen Skriver på KM vegne Peder Skov på byens vegne begærede fylding på sandemænd
over Niels Christensen i Ginnerup, som er for sår og skade, han stak Las Nielsen i Svinding i sin
højre hånd med en fork, hvorefter sandemændene gjorde deres tov i så måder, at eftersom
fremlægges syns og sigtelsesvidner, så svor de Niels Christensen for samme skade et fuldt vold
over.

(125)

23/4 1621.

** Hans Gremersen her sst. Søren Hansen forpligtede sig at skal betale ham 4 daler, han tiltaler ham
for, inden i dag 8 dage.

** Niels Christensen Mollerup her sst lod fordele for hovedgæld på Peder Nielsen Brun i
Sønderbæk hans vegne.

(126)

** Maren Knudsdatter her sst. efterskrevne vidnede, at hendes forrige ægte husbond Tomas
Sørensen Ørsted for 7 år siden er draget fra sin ægte hustru Maren Knudsdatter sst, og aldrig siden
den tid har de set eller fornemmet ham, og blev bevist med landstingsvidne til Viborg landsting, at
han var givet 6 ugers varsel.



** Hans Bendtsen rådmand her sst. Jens Pedersen og Peder Pedersen studenter, barnfødt her sst,
skødede til ham fire boder, som de arvet har efter deres salig mor Margrete Lasdatter og deres salig
oldefar Las Snur fordum rådmand sst.

(127)

** Søren Jensen byfoged her sst tilspurgte Anders Nielsen Stangerum i Mariager, om han havde
ham noget at beskylde, hvortil han svarede, at han vidste intet ham at beskylde i nogen måder.

** Anders Nielsen Stangerum i Mariager havde 4.ting til Hans Gremersen her sst for hvis han er
ham og hans hustru skyldig, hvorimod Hans Gremersen fremlagde et tingsvidne af bytinget 13/3
sidst forleden i sin mening, at de havde voldgivet deres sag, hvorfor fogden ikke kunne tilstede
Anders Nielsen Stangerum noget lovmål over Hans Gremersen.

(128)

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld på hans hustru Anne Tygesdatters vegne.

** Jacob Knudsen fisker til 4.ting tilbød så mange, som han kan være gæld skyldig, at de kommer
til hans hus i dag, som er den rette 3 ugers dag efter hans påmindelse, at annamme samme deres
betaling i rede penge.

(129)

** Peder Tygesen her sst på sine egne vegne. Anne salig Peder Munkdrups efterleverske sst havde
3.ting til Peder Tygesen for førløn og byg efter Peder Munkdrups regnskabsbog, hvortil han svarede
og formente ingen førløn at være pligtig, af årsag der arv, han tilfaldt her sst, den blev i byen og
intet deraf ud af byen hedenført, og benægtede ved ed, at han var ikke noget byg skyldig, og beråbte
sig for indskud for borgmester og råd at indkomme, hvilket af byfogden blev tilladt.

** Peder Knudsen Faxing her sst lod voldsværge Rasmus Olufsen i Sandby, for han i lovlig arrest er
draget her af byen 3/4 sidst forleden, for 6 mark, han er ham skyldig.

** hr Anders Pedersen i Gerlev. Niels Jensen Islænder borger her sst på alle salig Anders Jensen
Bjerring fordum borger her sst hans børns vegne, efter fuldmagt af deres værge Søren Jensen
Bjerring rådmand i Viborg, gav hr Anders Pedersen skøde på de anparter og arveparter, de havde i
Prangs ejendom på Vestergade sst.

(130)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne Tomas Clemendsen på sin dreng
Oluf Jensens vegne gav last og klage over Christen Simonsen i Tørslev, for han slog samme dreng
med en kniv igennem hans arm uden al tilbørlig årsag, og samme tid gav last og klage over Jacob
Jensen skrædder i Tørslev, som var første begyndelse til parlament, der han tog en vognkæp af
samme vogn og ville have slået samme dreng.

** samme. og de lyste den begge derfor vold til.



** samme. synsmænd afhjemlede syn på Oluf Jensens sår, og han havde et stort sårmål og slag
igennem hans arm, som han beskyldte Christen Simonsen i Tørslev for at have gjort ham med en
kniv.

(131)

** Jacob Jensen skrædder i Tørslev svor ved sin sjæl og højeste helgens ed med oprakte fingre, at
han aldrig gjorde Oluf Jensen sår eller skade.

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs til Fruelgård og Søren Christensen degn i Kærende efter
opsættelse havde tiltale til Hans Gremersen her sst for en unødvendig trætte, han til Sønderhald
herredsting Viborg landsting og rigens kansler har påført dem til stor umag og pendings bekostning
anlangende tre stykker bøgetræ, hvilken sag han til Viborg landsting har tabt, og formener derfor, at
han bør give dem deres efterskrevne udlagte pending igen, som de derpå anvendt har, og byfogden
vidste ham ikke for billig kost og tæring at frifinde.

(133)

30/4 1621.

** Peder Groersen i Essenbæk ladegård havde 3.ting til Niels Poulsen Lueskrædder her sst for en
rævebælg, han havde leveret ham at tilberede, som han har købt af Bertel Henriksen, hvorimod
Niels Poulsen frembød en rævebælg, som Peder Groersen formente ikke var den rævebælg, han
havde leveret ham, hvilket Niels Lueskrædder ved ed svor, at det var.

** Mikkel Madsen i Hvalløse. efterskrevne vidnede, at som i går 14 dage sidst forleden imod aften
så de to karle af Værum, som slog Mikkel Madsen med hænderne, og da kom Christen Munkmand
og slog Mikkel Madsen omkuld i vandet, og Jens Eriksen, tjenende præsten i Værum, kom med et
værge og huggede Mikkel Madsen hans venstre hånd sønder, så vel som den skade, han og gjorde
ham i hans hoved bagved øret.

(134)

** Mikkel Madsen i Hvalløse. synsmænd afhjemlede syn på Mikkel Madsens skade, og da var hans
venstre hånd sønderhugget, så der er taget tre løse ben af, så han og bliver lam i hans lille finger,
hans venstre øre var sønderhugget, og hælen af hans sko var og sønderhugget, som han beskyldte
Jens Eriksen for, som tjener præsten i Værum at have hugget ham.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne og på Mikkel Madsen i Hvalløse
hans vegne gav last og klage over Jens Eriksen i Værum, som har gjort Mikkel Madsen stor sårmål
og skade både i hans hånd og øre.

(135)

** Peder Knudsen Faxing her sst lod voldsværge Niels Esbensen i Skød, for han i lovlig arrest er
bortdraget af byens frihed for 8 mark, han er ham skyldig.



** Niels Jacobsen borgmester på byens vegne lod fordele Kirsten Jensdatter borgerske her sst, for
hun ikke vil forskaffe kopi eller genpart på hvis skifte, der skal være gjort imellem hende og hendes
børn efter deres salig far Christen Bay, desligeste lod fordele Søren Christensen podemester her sst,
for han ikke har gjort skifte med sine børn.

(136)

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg lod fordele for hovedgæld.

** Reinholt Surlænder lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne og Tomas Clemendsen på hans
dreng Oluf Jensens vegne opkrævede sandemænd over Christen Simonsen i Tørslev, som er for sår
og skade, han gjorde Oluf Jensen med en kniv i hans arm, og over Jacob Jensen i Tørslev, som
samme tid var begyndelsen til samme trætte.

(137)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende
havde med høringsdele tiltale til Hans Gremersen her sst for kost og tæring, han 9/4 sidst forleden
er tildømt at give dem, hvorimod Hans Gremersen mødte med en landstings opsættelse belangende
samme sag, han skal have ladet dertil stævne, hvorfor han ikke bør lide nogen dele, før
landsdommerne derom har kendt, hvorfor byfogden ikke vidste nogen høringsdele over Hans
Gremersen at tilstede.

** Hans Gremersen her sst havde 3.ting til Niels Pedersen skrædder sst for 11 sletdaler efter Peder
Saxesens brev og fuldmagt, som Niels Skrædder skal være Peder Saxesen skyldig, hvilket brevs
gæld, Peder Saxesen har opdraget til Hans Gremersen i sin betaling, og byfogden fandt dem derom
til rede og regnskab at komme.

(138)

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen skrædder her sst gjorde sit skudsmål til menige tingmænd, hvorefter efterskrevne 24
dannemænd dertil svarede, at så længe, de ham kendt har, både før og efter han kom i ægteskab, og
derefter siden hans hustru Anne Nielsdatter er bortveget og draget fra ham, da har han forhandlet
skadet og skikket sig ærligt kristeligt og vel.

(139)

** Jens Jensen skrædder. efterskrevne hjemlede, at hans kone på syvende år er bortdraget og
bortrømt fra hendes ægte husbond, så de ikke siden har set hende eller ved hende endnu levende
eller død, og efterskrevne hjemlede, at de på Viborg landsting og stævnede førnævnte Anne
Nielsdatter, født i Nykøbing, for dette vidne.

(140)



** Peder Nielsen i Haslund. efterskrevne vidnede, at de har vurderet efterskrevne gods i Jacob
Fiskers hus her sst, som salig Peder Rasmussen fradøde og tilhørte.

7/5 1621.

** Niels Pedersen Worm skrædder her sst. Peder Saxesen borger sst bekendte, at Niels Pedersen
ikke er ham videre skyldig end 6 sletdaler.

** Hans Gremersen her sst. Henrik og Evert Lindtelow fra Amsterdam havde 3.ting til Søren Jensen
byskriver og Hans Gremersen her sst på Søren Jensen Langs vegne sst, som de er i løfte for, for to
fade rinskvin og tre fade af den bedste franske vin, beløber sig til 673 gylden, hvorimod Hans
Gremersen fremlagde sit skriftlige svar, hvorimod blev fremlagt Søren Jensen og Hans Gremersens
forpligtsvidne, hvori de har forpligtet og lovet for Søren Jensen Bang samme gæld at ville betale.
sagen blev opsat 5 uger.

(143)

** fru Kirsten Sandberg fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs og Christen Christensen i Koed
havde i dag 3.ting til Hans Gremersen her sst for kost og tæring efter doms indhold af bytinget 23/4
sidst forleden. sagen blev opsat 3 uger.

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(144)

** samme lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen Podemester her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele Kirsten Jensdatter sst for hendes forfaldne hus, hun
ikke vil lade lukkelsen derom færdig gøre, hvorover han har taget stor skade på sin have af svin,
som har oprodet, og andet, som er kastet i samme have, ham til stor forhindring.

** Hans Frandsen pottemager her sst. Hans Lauridsen borger sst gav ham skøde på al hans anpart i
salig doktor Villads Nielsens ejendom på Vestergrave, som er 7 binding hus.

(145)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne og Tomas Clemendsen på sin dreng
Oluf Jensens vegne begærede fylding på sandemænd over Christen Simonsen i Tørslev, som er for
Oluf Jensen, han slog med en kniv i hans arm, hvorefter sandemændene efter klage og synsvidne
svor Christen Simonsen et fuldt vold over.

(146)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne Mikkel Madsen i Hvalløse på sine
egne vegne opkrævede sandemænd over Jens Eriksen i Værum, som han gjort Mikkel Madsen en
stor skade og sårmål i hans venstre hånd, som er sønderhugget.



** Søren Jensen på KM vegne forbød alle og enhver her sst, at de ikke må lade male mel på nogen
håndkværn i deres huse, såfremt de ikke derfor vil stå Eske Brock på KM vegne tilfreds.

** Niels Ibsen her sst på Anne Sørensdatter Bangs vegne her sst havde tiltale til Søren Jensen Bang
sst, som er for en stor bryggekedel, hun skal have sat ham i pant, som han skal forholde hende,
hvortil han svarede, at han havde samme kedel i pant for 20 rigsdaler, som han mente, hun burde at
betale, før han ville slippe samme kedel, så tilbød Niels Morten Ibsen at ville give ham 20 rigsdaler,
og ham på Anne Bangs vegne kunne bekomme samme bryggekedel, hvortil Søren Bang svarede, at
når han og bekom den anden gæld, hun var ham skyldig, skulle hun da bekomme samme kedel,
hvorpå byfogden fandt Søren Bang til at annamme førnævnte 20 rigsdaler, han har udlånt på samme
kedel, og den fra sig at levere.

(147)

** Peder Nielsen Østrup. synsmænd afhjemlede syn på den gård, Anne Ørns afflyttede, på hvis
brøstfældighed, derpå befandtes.

(148)

14/5 1621.

** Tomas Ibsen her sst lod fordele Anne Sørensdatter Bangs sst for et halvt års husleje af den gård,
salig Niels Christensen Riber iboede.

** Niels Groersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Ibsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(149)

** desligeste lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Poul Baltsersen ridefoged. efterskrevne vidnede, at de så, at Mette Jensdatter, Jens Felbereders
hustru sst, gik ud af hospitalet og havde en økse et stykke vadmel og et stykke lærred med mere
med sig.

** Hans Gremersen her sst havde 3.ting til Søren Jensen byfoged sst for en gæld, han i salig Spliid
Sørensens regnskabsbog befindes at være ham skyldig, hvortil han svarede, at han havde en stor
vidtløftig gæld der imod, hvorfor de vedtog at ville derom være med hverandre til rede og regnskab
inden i dag 14 dage.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Hjermind på byens vegne Mikkel Madsen i Hvalløse på sine
egne vegne begærede i dag fylding på sandemændene over Jens Eriksen i Værum, som er for
Mikkel Madsen, han har gjort stort sårmål og skade i hans venstre hånd, som var sønderhugget,
hvorefter sandemændene svor Jens Eriksen et fuldt vold over.

(151)



28/5 1621.

** Søren Jensen på KM vegne til 1. 2. og 3.ting tilbød enhver, om der var nogen, som her havde
nogen til at tale eller havde noget her at udrette.

4/6 1621.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde 3.ting til Hans
Gremersen her sst for kost og tæring, som han er tildømt at give dem efter byfogdens dom, men da
samme dom ikke blev fremlagt, vidste fogden ikke at tilstede dem noget 3.ting.

(152)

** Søren Jensen på KM vegne Niels Nielsen på byens vegne Mads Nielsen Hjul på sine egne vegne
gav last og klage på Niels Christensen og Niels Pedersen i Lind for sår og skade, de gjorde Mads
Nielsen efter syn og vidnesbyrds lydelse, og lyste ham derfor vold til.

(153)

** Mads Nielsen Hjul vognmand. synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade, og han havde et
sår i hans hoved, så hovedbenet sad bart og var sprukkent, og han beskyldte Niels Christensen i
Lind for at have slået ham med en sten.

** Mads Nielsen Hjul. Hans Mortensen skomager og hans hustru Berete Mikkelsdatter med flere
vidnede, at de så, at Niels Christensen i Lind og Niels Pedersen sst var omkring Christen Sørensen
møller, da han kom med noget vin, hvilket de ville tage fra ham, og slog ham omkuld, og da kom
Mads Nielsen Hjul og ville hjælpe ham til rette og bad, at de ville lade den fattige mand fare, da
svarede Niels Christensen ham og sagde, din skælm og hjultyv, kom du an, så gik Mads Hjul fra
ham, og så slog Niels Christensen ham omkuld med en sten, og siden han lå som et dødt menneske,
slog han ham bag i hans hoved, hvilket Niels Christensen ikke kunne benægte, og Niels Pedersen
svor, at han ikke gjorde nogen skade.

(154)

** Peder Groersen i Essenbækgård. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Niels Poulsen
Lueskrædder kaldte Peder Groersen en skælm og en troldunge, og så blev Niels Lueskrædder
tilspurgt, om han ville vedstå sine ord, hvortil han svarede, at han vidste ikke andet med Peder
Groersen og hans salig forældre end alt hvis som ærligt og godt, så har Peder Groersen derfor
formedelst godtfolks begæring afstået hans tiltale.

(155)

** Søren Jensen Bang borger her sst lod læse en kopi af rentemesterens missive, Søren Jensen
byfoged tilskrevet, belangende hvis cise af øl, Søren Jensen oppebåret har fra den tid, Søren Jensen
Bang KM accisse har forpagtet og til 1/5 1620, som han begærer, Søren Jensen til han ville erlægge,
hvortil Søren Jensen svarede, at han ville være overbødig at gøre klart med Søren Bang og levere
ham forklaring på hvis imidlertid er angivet, som findes i KM regnskab indført.



(156)

** Søren Jensen Bang begærede af Søren Jensen efter rentemesterens brev hvis cise at fremmed
Rostocker Lybækker og Wismar øl, som her er opskibet, og begærede, at han ville fuldgøre cisen
deraf, dertil svarede Søren Jensen, som forskrevet står i det forrige vidne.

(157)

** Erik Rasmussen hjulmand her sst. Anne Andersdatter, Niels Hjulmands hustru sst vidnede, at for
8 dage siden hørte hun bulder og parlament i Erik Hjulmands stue, så gik hun derind, og da var Erik
Hjulmand og hans kone Karen Sørensdatter i nogen parlament sammen, og da beklagede han sig, at
han ingen fred kunne have for hans kone, som havde lovet ham, at han enten skulle hænde en
ulykke, eller han skulle gøre en ulykke snart, og andre vidnede, at Karen Sørensdatter havde lovet
ham at skulle fare en fandens færd, og Kirsten Olufsdatter, som tjener Erik Hjulmand, vidnede, at
Karen Sørensdatter havde lovet hendes husbonds en skam færd inden tre solemærker, og da optog
hans salig mor Berete Pedersdatter et træfad og slog imod jorden i hendes hastighed og sagde, lover
i ham sådant, da skal i sådant drages til minde, da svarede Karen Sørensdatter, jeg siger endnu det
samme, og så gik hun ud af huset og blev ude den nat, og andendagen derefter, han indkom fra hans
mors, da sad hans kone Karen Sørensdatter ved ilden, og da begærede han af pigen Kirsten, at hun
skulle hente et lys og gå med ham ud i huggehuset, og da han lod klinken op på huggehusdøren, og
pigen kom efter med lyset, da blev døren slået på ham af den onde, som var i en sort hunds lignelse
først, og derefter blev forandret som en karl og stod i gården, og der han råbte på Guds hjælp og
redning, for djævlen heden i vejr og vind i nord, nogen tid derefter blev hans salig mor kryst af den
onde i hendes nordre gårdsdør, og da fik hun hendes døds bane, og Erik Hjulmand svor, at hans
salig mor beskyldte hans kone Karen Sørensdatter at have været årsag til slig ulykke, og da hun lå
ved sin sygeseng, kom der krybende op ad hendes ben lige som katte, og ingen anden årsag dertil
var, end hans salig mor lastede Karen Sørensdatter, at hun havde lovet hendes søn ondt og ulykke.

(159)

** Peder Nielsen i Haslund. efterskrevne vidnede, at de havde vurderet efterskrevne gods, som salig
Peder Rasmussen, som døde i Jacob Fiskers hus her sst, havde sig efterladt.

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod læse to Søren Jensen rådmand og byskriver sst hans
udgivne pantebreve, dateret Randers byting 30/5 1608 lydende på den gård, han selv iboer, det
andet dateret Randers byting 21/7 1617 lydende på den bod, salig hr Villads i Harreslev fordum
ejede, og Søren Jensen byfoged gav tilkende, at ham en tid lang havde påhængt en stor udgift og
besværing med stor husholdning, sin datters udflyelse og bryllupskost, og sine sønners kost
klædning tugt og lære på fremmede steder og hos fremmede folk med andet mere, så han derover
nødes at afhænde samme sin ejendom, både for sin egen og sine børns skyld, og solgte og skødede
til ham samme førnævnte gård og bod.

(161)

** Niels Jacobsen borgmester her sst på rettens vegne. Peder Groersen i Essenbækgård og Niels
Poulsen Lueskrædder her sst, de satte ham begge deres borgen på deres ære, og forpligtede dem



derhos, under samme brøde og deres æres fortabelse, at skal efter denne dag være hverandre
ubevaret med bordag og fejde eller utilbørlige ord at give.

(162)

** Poul Skriver ridefoged og Randers hospitals forstander lod fordele for hovedgæld Mette
Jensdatter, Jens Felbereders hustru, her sst, for hvis efterskrevne, hun har taget og udbåret af
hospitalet.

** Mikkel Madsen i Hvalløse. efterskrevne sandemænd bekræftede deres medbrødre sandemænds
ed og tov i deres fraværelse.

(163)

11/6 1621.

** Laurids Jensen skriver, forrige tjenende på Trudsholm, lod fordele for hovedgæld.

** Anders Christensen hakkelsesskærer her sst. Jens Nielsen Karmand sst på hans hustrumor Anne
Mouridsdatters vegne her sst og på Peder Mouridsen i Mariager hans vegne gav ham afkald for al
den arv, de efter hans salig hustru Johanne Mikkelsdatter tilfaldet er.

(164)

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde i dag 2.ting til
Hans Gremersen her sst med høringsdele for kost og tæring, han er tildømt at give dem, hvorimod
Hans Gremersen fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at da dommen ikke er
fremlagt, hvorefter man samme kost og tæring kunne have at udfordre, så kunne der ikke tilstedes
noget 2.ting.

(165)

** Evert og Henrik van Lindtelow efter 5 ugers opsættelse imellem dem og Søren Jensen byfoged
og Hans Gremersen belangende det forløfte, de har lovet for Søren Jensen Bang, borger her sst, for
hvis, han med rette kunne blive dem skyldig, men da deres fuldmægtig havde forglemt sin
fuldmagt, fandt fogden Søren Jensen og Hans Gremersen på denne tid for tiltale kvit at være.

(166)

** Tomas Poulsen på sin mor Kirsten salig Poul Nielsens vegne. Søren Jensen Bang her sst skødede
til hende et staldgårdshus liggende i salig Bay Pedersens gyde sst, med tilliggende agre.

** Peder Ankersen på KM vegne Niels Nielsen på byens vegne og Mads Nielsen Hjul på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Niels Christensen og Niels Pedersen i Lind for sår og skade, de
har gjort Mads Hjul uden Østerport 12/5 sidst forleden.

18/6 1621.



(167)

** Niels Hjermind her sst. Hans Nielsen i Ølstrode lod læse en landstings stævning bemeldende fru
Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende at have stævnet Niels
Hjermind til næstkommende landsting.

** Fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen i Kærende havde i dag 3.ting til
Hans Gremersen her sst for kost og tæring efter en bytingsdom, hvortil Hans Gremersen svarede, at
for 8 dage siden blev deres fuldmægtig sit 2.ting frafundet, og af den årsag kunne i dag intet 3.ting
over ham stedes.

(168)

** Søren Tomasen i Vorup. Anders Jensen i Askildrup sagde sig venlig og vel forligt at være med
Søren Tomasen i Vorup belangende al den skade, han ham gjort har, så han har stillet ham tilfreds.

** Christen Sørensen smed her sst. Niels Islænder efterlod al den tiltale, han har til ham, så de er
venligt og vel forligt.

** Anne Claus Fiskers hustru her sst. efterskrevne synede et halsklæde, som var udrevet, som hun
beskyldte Peder Fiskers hustru Kirsten Fiskers for at have udrevet, såvel som hendes langfinger at
skal være af ledet.

** samme gav derefter last og klage og lyste dem vold til.

** Niels Hjermind på KM vegne Niels Nielsen på byens vegne Mads Nielsen Hjul på sine egne
vegne begærede fylding på sandemænd over Niels Christensen i Lind og Niels Pedersen sst, som er
for sår og skade, de slog og gjorde Mads Hjul i hans hoved, hvorefter sandemændene gjorde deres
ed og tov og svor Niels Christensen og Niels Pedersen i Lind hver af dem et fuldt vold over.

(170)

** Iver Keldsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen her sst. Jens Andersen på Mols bekendte at have solgt og afhændet fra
ham og hans søskende Karen Andersdatter og Maren Andersdatter, boende på Mols, til Jens
Andersen Mammen alle deres arveparter, som er dem arveligt tilfaldet efter deres salig farbrors søn
og frænde salig Peder Jensen bødker, som boede og døde i Hjermind i Middelsom herred, som han
har betalt dem.

(171)

** Laurids Pedersen Slet hattemager her sst. Niels Christensen Bodelsen skomager borger her sst
skødede til ham en have liggende vesten udenfor Randers, som han købte af Kirsten Jensdatter salig
Christen Bays efterleverske her sst.



** Christen Nielsen Mejlby her sst. Kirsten Christensdatter Mejlby her sst skødede og afhændede til
hendes søn Christen Nielsen den gård og ejendom, hun selv iboer, hvilken ejendom Christen
Nielsen er arveligt tilfaldet efter hans salig far Niels Christensen Mejlby.

** Frands Rasmussen på Kirsten Christensdatter Mejlbys vegne. Christen Jensen Mejlby her sst
bekendte at have været over et venligt skifte og forhandling med sin mor om al den arv, han arveligt
var tilfaldet efter hans salig far, og da er Kirsten Christensdatter Mejlby tilfaldet i ejendomme til
hendes anpart efterskrevne gård og bo samt en staldgård og haver.

(172)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Søren Jensen Bang borger sst skødede til ham to boder og
ejendomme sst.

(173)

** Niels Jacobsen. synsmænd afhjemlede syn på smøgen imellem den gård, Karen salig Søren
Segalts nu iboer, og den gårds huse næst op til, som Peder Jensen Tjæreby iboer, som Niels
Jacobsen borgmester ejer og tilkommer, hvilken smøge var så snæver, at der ikke folk kan gå der
imellem at rydde rendesten, dertil hænger nogen af Karen Segalts tagsten ind på hans gavl, så
vandet derfra har afrindet en part af kalken.

(174)

** Tomas Poulsen her sst. Søren Jensen Bang sst skødede til ham seks hans boder på Østergrave.

** Niels Mortensen her sst. Anne Sørensdatter Bang lod skøde til hendes morbror Niels Mortensen
en halvpart i en have uden Vesterbro.

(175)

25/6 1621.

** Mads Troelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Troelsen på Kirsten Mogensdatter salig Anders Troelsens efterleverske hendes vegne lod
fordele for hovedgæld.

(176)

** Jens Skriver i Ebeltoft lod fordele for hovedgæld.

** Jens Skriver lod fordele for faldsmål.

** Niels Lauridsen, som tjener her sst, lod fordele for hovedgæld.

(177)



** Jens Nielsen Korning her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Nielsen på byens og på Maren Claus Fiskers hustrus vegne
opkrævede sandemænd over Peder Fiskers hustru Kirsten her sst for skade, hun Claus Fiskers
hustru Maren gjort har.

9/7 1621.

** Niels Nielsen Hjermind her sst begærede af Jacob Giestreb, at han den tiltale imod Søren Jensen
byfoged og Hans Gremersen her sst ville lade bero på 14 dage, for hvis løfte, de er i for Søren
Jensen Bang sst, indtil Gud vil Eske Brock her hjem kommer, dertil svarede han, at han ikke havde
længere tid her at lægge efter samme sag.

(178)

** Jacob Giestreb på sin husbond Evert og Henrik Lindtelows vegne stævnede Søren Jensen
byfoged og Hans Gremersen her sst for et forløfte, de skal i være for Søren Jensen Bang sst til hans
husbond for efterskrevne vin, hvortil Hans Gremersen svarede, at samme sag blev indstævnet for
Viborg landsting, hvor der skete forlig, at straks Søren Bang fra landstinget hjemkom skulle
forsikre, at han hans husbond nøjagtigt skulle betale, hvorefter blev afsagt dom, at eftersom Søren
Bang ikke benægter samme gæld, da bør Søren Jensen byskriver og Hans Gremersen samme
gældsløfte til Evert og Henrik van Lindtelow at fuldgøre og betale.

(180)

** mester Claus Lauridsen Stenhugger, borger i Kolding. Niels Jensen Islænder her sst solgte til
ham et hans stenhus i Randers, og takkede ham godt for god og redelig betaling.

** Christen Mikkelsen her sst til 4.ting lod udvise efterskrevne.

** Niels Embedsbo på sine egne vegne til 4.ting lod udvise efterskrevne af de boder, de iboer.

(181)

** Falk Lykke til 4.ting lod udvise efterskrevne af de boværelser, de iboer.

** Falk Lykke lod fordele for hovedgæld efterskrevne for resterende husleje, som var forfaldet til
næst forleden påske.

** Albret Skeel til Fussing havde 3.ting til Niels Podemester her sst, for han er kommet i hans birk
og frihed og søgt efter nogen bier, som ham skulle være frakommet, og dog ikke fundet, og han har
ikke villet skære eller skylde de bønder, hos hvem han mente, at samme bier skulle være at finde,
og på Viborg landsting har han erklæret, at han ikke vidste med Albret Skeels tjenere Jens Jensen
og Jens Pedersen i Ålum, om førnævnte bier andet end som ærligt og godt er, og da vidste fogden
ikke rettere deri at sige, end Niels Podemester imod sit sine egne ord at have gjort uret, og bør
derfor at lide tiltale.

(182)



16/7 1621.

** Jep Tomasen her sst lod fordele for hovedgæld.

(183)

** Niels Jensen Kyvling både på sin hustru og sine egne vegne. Maren Jensdatter, Niels Pedersen
skrædders hustru her sst, og hendes søn Peder Nielsen erklærede, at de ikke vidste Niels Jensen
Kyvling eller hans hustru Anne Troelsdatter for noget uærligt at beskylde.

** Niels Lauridsen buntmager på sine egne og hans hustru Anne Tomasdatters vegne og Jens
Poulsen bødker på sine egne vegne tog hverandre i hånd og sagde dem venligt og vel forligt om
deres iring.

** Albret Skeel lod fordele Niels Podemester her sst, for han på Viborg landsting har erklæret
nogen af hans tjenere i Ålum for nogen bier, han tilforn har ransaget efter hos dem, som han tilforn
efter tingsvidnes lydelse har benægtet her til bytinget ikke at ville erklære dem.

(184)

** Niels Christensen Bodelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Nielsen kræmmer her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Korning her sst. Jep Jensen borger sst skødede til ham en hans have og kålgård
udenfor Randers.

** Søren Jensen Bang her sst lod fordele for hovedgæld.

(185)

** Ejlert Meyer borgmester her sst lod fravise efterskrevne af hans gårde.

** Søren Skriver på KM vegne Johan Apoteker på byens vegne og Claus Fiskers kone Maren på
sine egne vegne. sandemændene her sst svor Peder Villadsen fiskers hustru Kirsten et fuldt vold
over, for Claus Fiskers hustru Maren, hun har slået og hendes halsklæde sønderrevet.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Hans Gremersen her sst lod læse og påskrive et købebrev og
fuldmagt anlangende en eng, Peder Saxesen borger her sst solgte og afhændede til borgmester Niels
Jacobsen, hvilken eng han efter sin salig mor Gertrud Pedersdatter arveligt tilfaldet er, liggende
vesten udenfor Randers hospital ved volden, som han nu på Peder Saxesens vegne skødede til Niels
Jacobsen, hvilken eng, hans salig stedfar Laurids Jacobsen Skriver før ham haft har.

(186)



** Niels Jacobsen borgmester på Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på digerne om
Vester og Nyvang hvad brøstfældighed derpå fejler, årsagen at Niels Hjermind og Peder Skov
byens kæmnere har været forsømmelige med opsyn dertil at skulle have haft efter byens vedtægt.

(187)

23/7 1621.

** Mads Troelsen på hans salig brors hustru Kirsten Mogensdatter og hendes børns vegne. hr
Anders Pedersen præst i Gerlev lovede at skal give hende og hendes børn 12 skæpper byg, som er
for den gæld, han salig Anders Troelsen skyldig var på salig Jens Hansen Bays vegne.

** hr Anders Pedersen i Gerlev. Mads Troelsen på sin salig brors hustru og hendes børns vegne
løslod ham af den dele og lovmål, han over ham har forhvervet til bytinget.

(188)

** fru Ellen Rostrup havde i dag 3.ting med høringsdele til Hans Gremersen her sst for 94 kurant
daler kost og tæring.

** Niels Jensen Kyvling her sst. Vogn Lauridsen borger sst vedgik, at de tre boder, han for nogen
tid lang forleden har pantsat til hr Anders Pedersen i Gerlev, dem var hans stedbørn den halve part
af arveligt tilfaldet efter deres salig far Troels Rasmussen, som var hans formand.

** Niels Podemester her sst. efterskrevne, som 25/6 sidst forleden her til bytinget har været
tinghørere, vidnede, at de da hørte Niels Podemester bød sig i rette, om Søren Knudsen foged på
Fussingø havde ham noget at tiltale, og ikke Søren Knudsen mødte at give ham sag.

(189)

** Niels Jacobsen på borgmester og råds vegne stævnede Niels Mortensen Ibsen her sst, for han
modvilligt imod stadsretten ville have borgerskabet opsætsig gjort, om de ham ellers ville have
været følgagtig i så måde, at han 8/1 sidst forleden skal have tilsagt en stor hob af borgerne efter
prædiken at skulle møde borgmester Niels Jacobsen i skt Mortens kirke, hvormed de mener, han
skal være faldet i borgmesters bestilling, og efterdi sådan samling efter stadsrettens privilegier er
hårdeligt forbudt under halses og godses fortabelse, formener de ham dermed uret at have gjort,
hvorefter blev afsagt dom, at Niels Mortensen Ibsen derimod har gjort uret, og bør efter 45.kapitel i
stadsretten at straffes som vedbør.

(190)

** Tomas Poulsen på Kirsten Poul Nielsens vegne. Maren Pedersdatter salig Jens Pedersen
Stangerums efterleverske her sst, hun udkårede og fuldmægtig gjorde Niels Andersen Kare borger
sst på hendes vegne at være hendes værge og fuldmægtig på sine egne og sin søn Peder Jensens
vegne, hvorefter Niels Kare på hendes og hendes søns vegne, og Frands Rasmussen borger sst på
sin salig søster, salig Jens Pedersen Stangerums, tre børn Peder Jensen Karen Jensdatter og Maren
Jensdatter sst deres vegne, som han er lovværge for, pantsatte fra dem til Kirsten Madsdatter, salig
Poul Nielsen rådmands efterleverske her sst en liden gård på Vestergrave, som Berete salig hr Søren



Pedersens efterleverske nu iboer, for 50 sletdaler med et års rente, deres salig far var hende skyldig
efter hans brev, og dernæst for 115 rigsdaler, Kirsten Madsdatter ham lånt har, til betaling af de tre
læster byg, deres salig far havde annammet på Dronningborg.

(192)

** Søren Hansen her sst. Hans Gremersen sst løslod ham af al den delemål og forfølgning, han
havde ham i, belangende den gæld, Søren Hansens formand salig Spliid Sørensen ham skyldig var.

** Eske Brocks fuldmægtig Poul Baltsersen på hans og Christen Pedersen Spliids vegne. efter en
landstings stævning vidnede Rasmus Tordsen, som tjener Christen Pedersen, at fredag morgen 13/7
sidst forleden, da klokken var mellem 4 og 5, gik han og fejede gaden, og da kom Hans Gremersen
her sst Peder Saxesen med flere gående opad gaden med fire instrumentister før dem, og gik ind i
stuen til sengen, som Christen Pedersen lå i hans skjorte, og hans bror Jens Pedersen hos ham, og de
bad ham stå op, og han stod op og førte sig i sine bukser og trøje, hvorefter en person slog ham
under øret, og Peder Saxesen bad ham, at han ville drikke med dem, hvortil han svarede, at det var
tid, han drak intet, og Hans Gremersen tog en kande med vin, som de havde med dem og ville slå
Christen Pedersen dermed, men blev forhindret, hvorefter han greb en pisk og slog Christen
Pedersen dermed under hans øre og på hans arme, hvorefter Christen Pedersen søgte ud af døren og
Hans Gremersen efter ham, og Christen Pedersen råbte på Peder Skov, at han skulle redde ham, de
tog livet af ham, som Sidsel Lasdatter, Peder Skovs hustru, bevidnede. andre vidnede det samme.

(195)

** Mads Pedersen kræmmer her sst havde tiltale til Peder Jensen Tjæreby borger her sst med
høringsdele til 3.ting for 11 daler, som er for et stykke bommesi, som han skal have købt af salig
Spliid Sørensen, som han igen skal have leveret hans tjener. sagen blev opsat en måned.

(196)

** Niels Mortensen borger her sst havde 2.ting til Søren Jensen byfoged sst, hvortil Søren Jensen nu
bød sig i rette og begærede hvad, han havde at give ham sag for, hvortil Niels Mortensen svarede, at
det var tid nok at give ham til sag til 3.ting, hvorfor fogden fandt Søren Jensen for den tiltale kvit at
være.

(197)

30/7 1621.

** Peder Skov her sst. Søren Jensen Bang sst havde 3.ting til Peder Skov for 20 sletdaler efter hans
udgivne brev, hvortil Peder Skov svarede og spurgte Søren Jensen Bang, om han ved sin ed turde
benægte, at han havde annammet hans brev på 12 sletdaler, som han enten burde betale eller
afkorte, hvilket Søren Bang ikke ville benægte ved sin ed, men tog sine breve og bortgik af tinget,
hvorfor han ikke kunne tilstedes 3.ting.

(198)



** fru Ellen Rostrup lod fordele Hans Gremersen her sst for 94 kurant daler kost og tæring
belangende den trætte, dem imellem været har.

** Hans Jensen i Ølstrode lod fordele Hans Gremersen her sst for nogen ukvemsord, han ham skal
have tilsagt på bytinget 25/6 sidst forleden efter tingsvidnes indhold til Galten herredsting 10/7 sidst
forleden.

(199)

** Niels Lassen, som tjener borgmester Niels Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Mikkelsen her sst gav last og klage, at meget af hans bohave sølv kobber klæder
bænkedyner og andet meget mere af hans boskab og gods, som imod hans vilje og ulovligt er
udkommet af hans hus i mørke og mulm i hans fraværelse, og lyste efter samme gods og varer
hvem det bekommet har, at de i tide giver tilkende og det åbenbarer, såfremt de ikke derfor som for
andet uhjemlet koster ville lide straf som vedbør.

** Eske Brocks fuldmægtig Poul Baltsersen på den gode mand og Christen Pedersen Spliids vegne.
efter en landstings stævning vidnede Rasmus Tordsen, som tjener Christen Pedersen, at fredag
morgen 13/7 sidst forleden, da klokken var mellem 4 og 5, gik han og fejede gaden, og da kom
Hans Gremersen her sst Peder Saxesen med flere gående opad gaden med fire instrumentister før
dem, og gik ind i stuen til sengen, som Christen Pedersen lå i hans skjorte, og hans bror Jens
Pedersen hos ham, og de bad ham stå op, og han stod op og førte sig i sine bukser og trøje, hvorefter
en person slog ham under øret, og Peder Saxesen bad ham, at han ville drikke med dem, hvortil han
svarede, at det var tid, han drak intet, og Hans Gremersen tog en kande med vin, som de havde med
dem og ville slå Christen Pedersen dermed, men blev forhindret, hvorefter han greb en pisk og slog
Christen Pedersen dermed under hans øre og på hans arme, hvorefter Christen Pedersen søgte ud af
døren og Hans Gremersen efter ham, og Christen Pedersen råbte på Peder Skov, at han skulle redde
ham, de tog livet af ham, som Sidsel Lasdatter, Peder Skovs hustru, bevidnede. andre vidnede det
samme.

(203)

** et andet vidne. synsmænd afhjemlede syn på Christen Pedersen Spliid, som havde et sårmål ved
den højre side af hans mund, hvilket han for dem skyldte Hans Gremersen her sst at have gjort ham
med en pisk, og hans skulder var blåslået, som han i lige måde beskyldte Hans Gremersen for at
have gjort, og han var riblet på hans kindben, som han skyldte Peder Saxesen for at have gjort, og
han var blåslået ved hans øre, som han skyldte Hans Jensen i Holm at have gjort ham, og nu i dag
sigtede han Hans Gremersen Peder Saxesen og Hans Jensen for sår og skade, de gjorde ham.

(205)

** Peder Skov byens kæmner på byens vegne begærede genpart til førnævnte vidnesbyrd syn og
sigtelse.

** Peder Skov på byens vegne gav last og klage over Hans Gremersen Peder Saxesen her sst og
Hans Jensen i Holm, som er for stor overvold og skade, de Christen Pedersen Spliid borger her sst
gjort har i hans hus.



** Peder Skov lyste alle førnævnte tre personer et fuldt vold til for den skade, de Christen Pedersen
Spliid gjort har i hans eget hus.

(206)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne gårdes brøstfældighed
her sst.

(207)

6/8 1621.

** Mogens Kås lod udæske sin delte og lovsøgte mand Jellis Johansen borger her sst af Bendt
Hansen borger sst, som ham huser og heller imod loven, for 100 rigsdaler, han var Margrete, Jens
Jørgensens hustru i Mariager, skyldig.

(208)

** Hans Bendtsen her sst. efterskrevne vidnede, at de havde vurderet et lidet stykke rugsæd i
Voldum mark på den jord, salig Jens Bay havde i leje af Randers by, som Hans Bendtsen er bevilget
herefter at have i brug.

** Anne Lauridsdatter i Mariager lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. Søren Gregersen her sst lovede at skal betale Anne Lauridsdatter
i Mariager alt hvis, han er hende skyldig.

(209)

** Christen Nielsen Bodelsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Sørensen Værum her sst. Niels Jacobsen borgmester sst vedgik at have bekommet al den
gæld, han var indlagt for i salig Anders Jensen Bjerrings gård og ejendom, som Niels Islænder
Mads Sørensen Ørsted solgt har.

** et andet vidne. Niels Jensen Islænder her sst lovede, at hvis det indlæg, Søren Jensen Bjerring i
Viborg i salig Anders Jensen Bjerrings gård og ejendom her sst var indlagt for, på salig Anders
Bjerrings børns vegne, i hans efterladte ejendom, som Niels Islænder Mads Sørensen solgt har, det
lover Niels Islænder at skal holde Mads Sørensen Værum deri skadesløs.

** Niels Podemester her sst bød sig i rette imod Søren Jensen byfogeds tiltale, men han var ikke
mødt, så fogden fandt ham lovløs hjem.

** Christen Knudsen smed på sin tjenestepige Else Pedersdatters vegne bød sig i rette imod Iver
Keldsens tiltale, men han var ikke mødt.

(210)



** Anders Pedersen lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen Østrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hans Lauridsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Kirsten Poul Nielsens. Christen Nielsen Mejlby borger her sst bekendte sig skyldig at være
hende 50 rigsdaler, som hun ham lånt har, hvorfor han pantsætter hende den gård, hans mor Kirsten
Mejlby nu iboer.

(211)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Søren Jensen Bang sst pantsatte am den store kålhave under
Flintbjerg, som er for 32 rigsdaler, han lånte.

** Ib Sørensen her sst. Rasmus Mikkelsen borger i Mariager solgte til ham den gård, som tilforn
tilhørte salig doktor Villads, liggende på Vestergrave.

(212)

** Rasmus Mikkelsen i Mariager. Ib Sørensen snedker her sst bekendte at være ham skyldig 53
sletdaler, som han lover at betale til næstkommende skt Mikkelsdag, hvorfor han pantsætter ham
forbemeldte ejendom.

(213)

** Jens Nielsen Korning her sst. Mourids Mouridsen gav ham skøde på en have og ejendom for
Randers.

** Anders Bech her sst. Hans Frandsen pottemager sst havde tiltale til ham for 2 rigsdaler for en
kakkelovn, han skulle have bekommet af ham, hvilket han benægtede, men den kakkelovn han har,
har han bekommet af Mads Hjul, som den købte af Hans Pottemager.

** Mads Nielsen Hjul her sst. Hans Frandsen pottemager havde tiltale til ham for 2 daler for en
kakkelovn, han af ham skal have bekommet, hvortil Mads Hjul svarede, at han havde regnskab
derimod, hvorfor fogden fandt dem til rede og regnskab.

** Anders Nielsen kræmmer her sst fremlagde en seddel lydende, eftersom Christen Mikkelsen har
ladet lyse af prædikestolen efter noget gods, som han siger at skulle være ham frakommet, så har en
pige Karen pantsat ham et sølvstob med mere, men hvis det er, ved han ikke, så er hans tilbud, at
dersom der er noget godtfolk, der vil vedkende sig samme varer, da skal det være dem til gode rede,
og han hans penge derfor bekomme må.

(214)



** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne gav last og klage over ung Peder
Pedersen hattemager her sst, som er for ung Christen Jensen markmands søns pige, som er for hans
tjenestepige, han skal have blodig slået i næse og mund.

** og lyste de Peder Pedersen hattemager vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på førnævnte pige, hvis klæder var blodige.

** Peder Skov på byens vegne opkrævede sandemænd over Hans Jensen i Holm Hans Gremersen
og Peder Saxesen her sst, som er for stor overvold og skade, de Christen Pedersen gjort har i hans
eget hus.

(215)

** Ejlert Meyer på Randers bys vegne stævnede Niels Mortensen Ibsen her sst, for han modvilligt
og imod stadsretten har fortaget borgerskabet imod dem at ville have oprørt og opsætsig gjort, om
de ham ellers ville have været følgagtig, i så måde, at han har ladet dem tilsige at møde i skt
Mortens kirke efter prædiken, hvorfor de mener ham at være faldet i
borgmesterens bestilling, hvorpå han blev tildømt efter stadsrettens 45.kapitel at straffes som
vedbør.

13/8 1621.

** Rasmus Christensen skomagersvend her sst. Frands Andersen skomager sst erklærede, at han
ikke ved andet med ham end alt hvis, som ærligt er.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på en ager i Østervang, som salig
Jens Hansen Bay af ham har haft i leje, som blev takseret for 5 tønder rug, eftersom det var meget
vagt.

(216)

** Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg. efterskrevne vidnede, at i juli sidst forleden stod
Peder Jæger i staldgården ved en vogn, som førte den kone, som var anholdt for trolddom, og da
kom en stalddreng ud, og ingen ord de hørte, de havde imellem hverandre, og da gik Peder Jæger
bag om vognen, og så skød stalddrengen ham, så han faldt omkuld, og derover blev død.

(217)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Anders Sørensen Segalt borgersøn sst solgte og afhændede til
ham en bod, som hans salig far købte af salig Niels Hjermind, som ham efter hans salig far arveligt
tilfaldt.

** Aksel Christensen her sst. Poul Baltsersen ridefoged til Dronningborg på Søren Jensen Bang
borger her sst hans vegne skødede til ham 6 boder på Østergrave.

(218)



** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld på Didrik Kræmmer fra Lübeck hans vegne.

** Mads Poulsen her sst spurgte hans hustrus far Niels Jacobsen borgmester sst, om han ikke havde
været hos ham og begæret af ham hvis pending, Peder Saxesen efter hans brev var ham skyldig, at
måtte betales af de pending, Niels Jacobsen havde for Peder Saxesen i forvaring, hvortil han
svarede, at han samme dag havde leveret Peder Saxesen alt hvis guld og pending, han havde for
ham i forvaring haft.

** et andet vidne. Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld Peder Saxesen borger her sst for 68
sletdaler efter hans regnskabsbog.

(219)

** Ejlert Meyer borgmester her sst lod fordele Peder Saxesen for 6 kander vin, han hos ham har
bekommet, og for han ikke har villet give ham skøde på et stykke jord, som han ham afkøbt har, og
for han ikke har villet lade rette sit porthus og til Ejlert Meyers hus.

** Poul Skriver her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(220)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Niels Christensen Bodelsen sst pantsatte ham den gård, han
iboer sst for 100 daler, han ham lånt har.

** Hans Hansen glarmester her sst. Helle Andersdatter her sst gav ham afkald for al den arv, hun
efter hendes salig datter, Hans Hansen glarmesters hustru, Maren Henriksdatter arveligt tilfaldet
var.

(221)

** Søren Jensen byfoged og Peder Skov her sst. eftersom Søren Jensen Lang havde tiltale til Søren
Jensen og Peder Skov for et register, han dem til troerhånd har overleveret på hvis regnskab ham og
salig Peder Rasmussen imellem skal have været, som de ham skal forholde, hvortil Søren Jensen
tilbød ham nu at kunne bekomme samme register og fremæskede Søren Langs regnskab, hvoraf
erfares kunne, om det stemmer overens med det register, Søren Lang dem havde leveret, men ikke
Søren Lang ville lade i dag samme regnskabsbog fremkomme, af hvilken lejlighed fogden fandt
Søren Jensen og Peder Skov på denne tid kvit for Søren Langs tiltale.

** Peder Skov på Randers bys vegne begærede fylding på sandemænd over Hans Gremersen Peder
Saxesen her sst og Hans Jensen i Holm, som er for stor overvold og skade, de Christen Pedersen
Spliid her sst i sit eget hus gjort har, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, og svor Hans
Jensen Peder Saxesen og Hans Gremersen hver dem et fuldt vold over på Randers bys vegne.

(223)

** Anders Nielsen kræmmer her sst. Maren Christensdatter Storums her sst vidnede, at hun for
nogen tid siden pantsatte ham et sølvstob et tinfad og 8 tintallerkener, og da begærede han, at hun
skulle lade ham vide, hvis gods det var, da svarede hun ham, at hun var forbudt, at hun ikke måtte



sige nogen hvis gods, det var, hvilket gods hun nu bekendte, at Christen Mikkelsens hustru her sst
havde leveret hende at udsætte i pant.

** Johan Apoteker her sst lod fordele for hovedgæld.

(224)

20/8 1621.

** Rasmus Rasmussen i Ålborg lod læse en uendelig dom over Peder Saxesen her sst, udstedt til
Viborg landsting 11/3 næst forleden år anlangende hans brev til Niels Lassen borgersøn her sst,
hvortil Rasmus Rasmussen blev tilspurgt, hvorledes han var kommet til samme dom, og om han
havde nogen fuldmagt, og da ville han ingen fuldmagt eller brev fremlægge.

** Peder Ankersen Pelle Hjulmand. synsmænd afhjemlede syn på gaden, som var oplagt ved Jens
Jensen skomagers gård, som befandtes mere forhøjet end som tilforn, hvorover vandet ikke kan
have sit rette løb og gang, så en part af borgerne på den anden side befrygter dem der udover
herefter at kunne tage skade på deres ejendom.

(225)

** Laurids Jensen forrige foged på Trudsholm. Peder Skov tog ham i hånd og dermed lovede at skal
betale ham på Anders Jensen Kares vegne og hans hustru Sidsel Lasdatters vegne deres anpart af de
34 rigsdaler, salig Jens Andersen Kare skal være ham skyldig.

** Niels Jacobsen borgmester på borgmester og råds vegne have tiltale til Niels Mortensen Ibsen
her sst, for han modvilligt imod stadsretten ville have borgerskabet opsætsig gjort, om de ham ellers
ville have været følgagtig i så måde, at han 8/1 sidst forleden skal have tilsagt en stor hob af
borgerne efter prædiken at skulle møde borgmester Niels Jacobsen i skt Mortens kirke, hvormed de
mener, han skal være faldet i borgmesters bestilling, og efterdi sådan samling efter stadsrettens
privilegier er hårdeligt forbudt under halses og godses fortabelse, formener de ham dermed uret at
have gjort, hvorefter blev afsagt dom, at Niels Mortensen Ibsen derimod har gjort uret, og bør efter
45.kapitel i stadsretten at straffes som vedbør.

(226)

** Niels Bodelsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den skade, Rasmus Vognmands heste
gjorde Niels Bodelsen i hans byg i Østervang, hvor der var gjort skade for 3 skæpper byg.

** Hans Gremersen her sst. Niels Jacobsen borgmester sst på borgmester og råds vegne løslod ham
af det vold, ham oversvoret var for den trætte, han i var med Christen Pedersen Spliid sst.

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne. Ib Sørensen snedker og Hans Frandsen
pottemager her sst solgte og skødede til Bendt Hansen et stykke jordsmon, som han dem afkøbt har.

(227)

** Søren Hansen her sst lod fordele for hovedgæld.



27/8 1621.

** Hans Bendtsen på Maren salig Mogens Skovs vegne. Peder Mogensen Skov borger her sst
bekendte at være sin mor Maren Madsdatter skyldig 74 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hende sin
ejendom, som tilforn tilhørte salig Jens Andersen Kare, hvilken ejendom er ham udlagt for hans
hustrus arvepart efter dom og tingsvidnes lydelse.

(228)

** Anders Wittkop i Lübeck havde 3.ting til Hans Lauridsen borger her sst for 73 mark lybsk, som
han har lovet at skulle hjælpe, at han skulle få samme gæld hos hans bror Jørgen Lauridsen, som
han er ham skyldig, som bevises med borgmester og råds bevis, dateret Randers rådhus 16/2 1618,
hvorimod Hans Lauridsen fremlagde sit skriftlige svar, og benægtede ved sin højeste ed, at han
aldrig har lovet til Anders Wittkop for samme gæld. sagen blev opsat en måned.

(229)

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne gav last og klage over Christen
Nielsen Bodelsen skomager her sst, som er for sår og skade, han skal have hugget Jens Andersen i
Hjermind.

** samme. de lyste ham derfor vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Jens Andersen i Hjermind hans skade, og da havde han en
skade i hans højre hånd, som han sigtede og beskyldte Christen Nielsen Bodelsen her sst for at have
hugget ham.

3/9 1621.

(230)

** Mads Pedersen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen Tjæreby borger her
sst for 13 sletdaler for et stykke bommesi, han for nogen til lang forleden skal have leveret ham, da
han tjente salig Spliid Sørensen sst, som han har afskrevet på en seddel, men ikke findes afskrevet i
salig Spliid Sørensens regnskabsbog, hvorfor han bør svare dertil. sagen blev opsat 14 dage.

** Mads Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld Peder Saxesen sst for 69 daler og for 16
speciedaler efter hans regnskabsbog.

** Mads Poulsen lod fordele Peder Saxesen for 61 rigsdaler i markstykker efter hans brev.

(231)

** Jens Nielsen Korning her sst gav last og klage over Niels Andersen Lang i Korning og lyste ham
vold til, for han er bortdraget af Randers by i lovlig arrest for gæld, som han er arresteret for.



** Anders Sørensen Bjerre i Lindbjerg. Frands Rasmussen borger her sst vidnede, at 16/9 1616
afkøbte han salig Poul Jensen i Tjæreby dette års tiendekorn, som blev leveret her i Randers, her
iblandt ydede Niels Pedersen i Lindbjerg på Poul Jensens vegne 7 tønder havre, som han havde
betalt salig Poul Jensen, og da var Anders Bjerre samme tid tilstede, hvortil Anders Sørensen Bjerre
vidnede, at han aldrig havde bekommet noget havre af Niels Pedersen, eller havde solgt Frands
Rasmussen noget, hvilket hans søn Christen Andersen, tjenende i Lindbjerg, bekræftede.

(232)

** Peder Ankersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Kyvling her sst. Johanne Madsdatter salig Las Poulsen fordum rådmand sst hans
efterleverske sst vidnede, at 15/7 1591 da skifte stod efter hendes salig søster Else Madsdatter
hendes første husbond Troels Rasmussen imellem hende og hendes børn, da arveligt tilfaldt hendes
børn den halve part af den part, som deres salig far havde i Prangs gård her sst, som nu Vogn
Lauridsen iboer, desligeste og den halve part i de tre boder på Østergrave, og deres salig mor tilfaldt
den anden halvpart i samme ejendom, hvilken deres stedfar Vogn Lauridsen vedgået har tilforn,
hvilket Anne Pedersdatter salig Peder Munkdrups efterleverske sst bevidnede.

(233)

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at salig Troels Rasmussens børn her sst efter deres salig far
tilfaldt halvparten af ovennævnte gård og boder, som deres stedfar Vogn Lauridsen for
langsommelig tid siden har bort forpantet til hr Anders Pedersen i Gerlev.

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Christen Nielsen Bodelsen her sst, som er for sår og skade, han gjorde Jens Andersen i Hjermind
14/8 sidst forleden.

(234)

** Anders Jensen feldskær fortovsmand for sandemændene her sst. Niels Jespersen kræmmer og
Tomas Sørensen Vissing sandemænd, de bekræftede alle de sandemænds ed og tov, deres
medbrødre sandemænd i deres fraværelse svoret har.

** Niels Jacobsen borgmester på borgmester og råds vegne stævnede Niels Mortensen Ibsen borger
her sst, for han modvilligt imod stadsretten ville have borgerskabet opsætsig gjort, om de ham ellers
ville have været følgagtig i så måde, at han 8/1 sidst forleden skal have tilsagt en stor hob af
borgerne efter prædiken at skulle møde borgmester Niels Jacobsen i skt Mortens kirke, hvormed de
mener, han skal være faldet i borgmesters bestilling, og efterdi sådan samling efter stadsrettens
privilegier er hårdeligt forbudt under halses og godses fortabelse, formener de ham dermed uret at
have gjort, hvorefter blev afsagt dom, at Niels Mortensen Ibsen derimod har gjort uret, og bør efter
44.kapitel i stadsretten at straffes som vedbør.

** Anders Jensen uden Nørreport lod fordele for hovedgæld.

10/9 1621.



** Christen Knudsen. eftersom Iver Smed her sst udæsker af ham hans fordelte tjenestepige Else
Jensdatter, han holder i sin tjeneste, så mødte Christen Knudsen med samme pige og opbød hende
med sin farkoste, og dermed gik Iver Keldsen af tinget.

(235)

** Hans Gremersen her sst lod læse en opsættelse af Viborg Landsting 1/9 nærværende år imellem
Hans Gremersen, som havde stævnet Søren Jensen byfoged for en dom, han til bytinget 23/4 sidst
forleden imellem fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Degn i Kærende og ham, hvor
han er tildømt at give en billig kost og tæring for en sag, han til Viborg landsting på hans husbonds
vegne havde tabt, hvorimod skal være gjort skudsmål til landstinget ved to personer, at Hans Jensen
er forhindret i at møde, og derfor sagen begæret opsat, hvorefter sagen er opsat 6 uger, dertil
svarede Hans Jensen, at han ingen fuldmagt havde givet samme to personer, at de skulle begære
opsættelse.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Degn i Kærende havde 4.ting til Hans
Gremersen her sst for kost og tæring efter doms indhold af Randers byting 23/4 sidst forleden,
hvortil Hans Gremersen svarede, at efterdi sagen til Viborg landsting er begæret opsat 6 uger,
hvilket ikke endnu er forbigået, så mente han at 4.ting over ham ikke burde at tilstedes, hvilket
fogden også dømte.

(236)

** Jens Nielsen Korning her sst gav last og klage over Anders Madsen skomager her sst, for han
skal have ladet bortføre en stor hob fjæl fra en have, som han havde købt af Mads Madsen, og lyste
ham derfor vold til.

** Ejlert Meyer her sst. synsmænd afhjemlede syn på nogle ruder, som var brækket og sønderslået i
det hus, Lembeck Herlufsen nu iboer, som lovede at han skulle lade samme vinduer i dag færdig
gøre, som det sig bør.

(237)

** Jens Nielsen Korning her sst. efterskrevne vidnede, at de så Anders Madsen sst stod og afbrød et
gammelt plankeværk ved Maren Steens forrige have, og Jens Korning beklagede, at samme
plankeværk er taget fra den have, Maren Steen og hendes husbond har ham solgt.

** Oluf Olufsen her sst. efterskrevne vidnede, at Tysk Claus sagde til Oluf Olufsen, hvad vil din
gamle skælm, at min fattige hustru må ikke være i fred for ham, da gik Oluf Olufsen op ad gaden og
slog tilbage med sin hånd på sit lår, og ingen andre ord gav, hvorimod Tysk Claus Fiskers hustru,
efterdi hendes husbond er på sin sygeseng, og klagede sig ydermere og hårdeligt, at Oluf Olufsen
havde kaldt hende en hore tæve og troldkone, som hun mener, at han aldrig skal kunne gøre
bevisligt.

(238)

** Christen Sørensen smed her sst lod fordele for hovedgæld Jens Christensen, barnfødt i Kvolbæk,
for han er bortdraget af hans tjeneste.



** Jens Nielsen Korning her sst. synsmænd afhjemlede syn på en have, som han sidst forleden
købte af Mourids Mouridsen her sst, hvor 23 alen plankeværk er bortført.

(239)

** Anne Sørensdatter felberederkone her sst. Maren Assens erklærede Anne Sørensdatter og hendes
søster Johanne Sørensdatter, at hun ikke ved andet med dem end hvis, som ærligt er.

** Frands Rasmussen på Oluf Hansen i Oslo hans vegne begærede et stokkenævn af 24 mænd og
borgere, og efterskrevne 24 mænd vidnede, at Oluf Hansen er barnfødt i Randers, og hans salig far
Hans Kepmester var en ærlig mand og hans mor Maren Olufsdatter, som endnu lever, er en ærlig
dannekone, og Oluf Hansen har af sin første barndom skikket sig ærligt og vel, og de ved ingen
ulempe ved ham eller hans forældre at eftersige.

(240)

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Christen Nielsen Bodelsen her sst for sår og skade, han gjorde Jens Andersen i Hjermind på
Randers gade 14/8 sidst forleden.

** Jens Nielsen Korning her sst opkrævede sandemænd over Niels Andersen Lang i Korning, for
han i lovlig arrestering er draget her af byen for gæld, han er ham skyldig.

17/9 1621.

** Svend Skomager her sst havde 1.ting til Christen Sørensen Jetsmark skomagersvend sst for
nogle utilbørlige ord, han skal have tilsagt ham og hans hustru, hvilket han benægtede og erklærede
Svend Skomager og hans hustru Anne Sørensdatter, at han intet vidste dem at eftersige.

(241)

** Jep Nielsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den blok, Hans Brændgård i år brugte, hvor
byggen var optaget, og på Jens Nielsens blok var rugen ophøstet.

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at de var med at høste en rugblok for Jens Nielsen, som han
havde liggende næst op til Hans Brændgårds blok, og da høstede de intet andet end rug.

** Frands Rasmussen på byens vegne. Christen Nielsen Bodelsen her sst lovede at stille borgmester
og råd tilfreds belangende den bordag og skade, han gjorde Jens Andersen af Hjermind på gaden
14/8 sidst forleden.

(242)

** Claus Lange fisker her sst. Inger Niels Sørensens kone sst vidnede, at for en lang tid siden kom
Oluf Olufsen i hendes hus, og da sagde hun til ham, at Maren Claus fiskers kone sst klagede hårdt
på ham, hvortil han svarede, at hun var et skarn en tyv og troldkone, og at hun var med på fjorden.



** et andet vidne. Oluf Olufsen her sst for tingsdom tilsagde Claus Lange fisker sst, eftersom han
ham tilsagde, at Oluf Olufsen havde slået Mikkel Pedersens kone sst, så svarede Oluf Olufsen, at
han sagde som ingen ærlig mand.

** Mads Pedersen kræmmer her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen Tjæreby
sst, fordum salig Spliid Sørensens og hans efterleverske Anne Tygesdatters tjener sst, at eftersom
Hans Gremersen her sst 7/7 sidst forleden til Viborg landsting har forhvervet dom anlangende to
stykker bommesi, Peder Jensen Tjæreby af Mads Pedersen for nogen tid siden har annammet, og
derpå i udtog kvitteret, dog ikke afskrevet i salig Spliid Sørensens regnskabsbog, og ikke heller
opskrevet med år og tid, hvorfor samme seddel er magtesløs kendt, så den ikke skal komme salig
Spliid Sørensens arvinger til forhindring, hvorfor han giver Peder Jensen til sag for samme
bommesi og for hans omkostninger og mener, at da han ikke har afskrevet samme bommesi i
regnskabsbogen eller givet ham rigtigt bevis, at han derfor bør holde ham skadesløs, hvorimod
Peder Jensen Tjæreby fremlagde Anne Tygesdatters underskrevne pas, dateret Randers 3/3 1616, at
han først har tjent som dreng og derefter som svend, og desmidlertid i sin tjeneste sig hos dem
forholdt i deres fraværelse og nærværelse ærligt troligt og vel, og derefter fremlagde hendes
kvittering, at de i dannemænds overværelse har gjort rede og regnskab, hvorved han bliver hende
skyldig 334 sletdaler, som han havde forsikret hende med hans brev, og derefter fremlagde han en
måneds opsættelse af bytinget 23/7 nærværende år, hvori Mads Pedersen vedgår at have leveret
Peder Jensen samme to stykker bommesi igen efter salig Spliid Sørensens befaling, som Peder
Jensen indlagde i salig Spliid Sørensens krambod, hvorfor han mener sig fri for tiltale, hvorefter
blev afsagt dom, at da samme bommesi blev indlagt i kramboden igen, og fremlægges Anne
Tygesdatters pas og kvittering, hvorved hun kvitterer ham for al ydermere tiltale, så finder fogden
Peder Jensen Tjæreby for Mads Pedersens tiltale erlediget.

(246)

24/9 1621.

** Niels Jacobsen borgmester. Christen Mikkelsen borger her sst lod læse en stævning over nogle
godtfolk, som skal have adskilligt af hans gods i pant, som hans hustru skal have ladet udsætte, så
tilspurgte Niels Jacobsen ham, om han beskyldte sin hustru for det, hun samme gods og varer havde
stjålet fra ham, hvortil han svarede, at han sigtede og beskyldte hende derfor.

(247)

** Hans Bendtsen her sst tilspurgte Christen Mikkelsen sst, om han skyldte hans hustru Karen
Mogensdatter for det, hun nogen tid havde købt noget af hans kone Kirsten Lauridsdatter, hvortil
Christen Mikkelsen svarede og benægtede, at Hans Bendtsens hustru intet havde købt af hans kone.

** Palle Hjulmand her sst. Jens Jensen Mogensen skomager sst begærede ganske venligt og gerne
af borgmester og råd, at de i morgen straks efter prædiken var ude, ville komme på den nylagte gade
for hans hus på Vestergrave der at se og erfare, hvis kan fejle på den gade, han har ladet nedlægge,
som han da straks derefter vil lade optage og rette efter deres tykke, og det lade færdiggøre inden 8
dage.



** Hans Bendtsen her sst. Kirsten Lauridsdatter Christen Mikkelsens kone sst sigtede sin husbond
fuldt og fast for at være han vitterligt, at hun tid efter anden til husbehov til hende og hendes børn
såvel som til hendes husbond har ladet udsætte adskillige panter til godtfolk.

(248)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Marcus Skrædder sst vidnede, at for 3 uger sidst forleden om
aftenen hørte han, at Kirsten Lauridsdatter, Christen Mikkelsens hustru sst, var i trætte med Kirsten
Christen Murmands hustru sst og sagde til hende, at hun og Marcus Skrædder såvel som de andre
naboer skulle få en ulykke en snart tid, og det kunne de være visse på, og Marcus Skrædder nu
svarede, at han straks gik til Niels Jacobsen borgmesters hus og ville have klaget det for ham, da var
han ikke selv tilstede, hvorfor han klagede det for hans hustru Maren Pedersdatter, hvortil Kirsten
Lauridsdatter svarede, at hun ikke havde gjort det i den mening, at byen derover skulle påkomme
nogen ulykke, men hun havde bedt Gud, at han skulle lade dem det vederfares, og Christen
Mikkelsen vidnede, at som i dag 14 dage sidst forleden om aftenen, da han lå i sin seng, kastede
hans kone Kirsten Lauridsdatter noget ild og emmer på gulvet imod hans seng, i det samme
opvågnede han, og så stod han op og gik ind til hans nabo Niels Ibsen og klagede sig for ham, at
hans kone og en, som hed Dorte, ville tage livet af ham, og Niels Mortensen Ibsen bevidnede, at
Christen Mikkelsen kom i sin blotte skjorte og klagede, at hans kone havde kastet en skovl ild under
hans seng og derhos sagde, at han var ræd, at de skulle brænde huset af, hvortil Kirsten
Lauridsdatter svarede, at der stod noget vand på gulvet, der kastede hun noget emmer, så det var
ikke under sengen.

(250)

** Niels Jacobsen borgmester tilbød Christen Mikkelsen, om han ville stille borgmester og råd
nøjagtig forsikring med vederhæftige forlovere, det hans kone Kirsten Lauridsdatter ikke efter
denne dag skal påføre nogen ildebrand våde eller skade, da skulle hun blive hendes fængsel
erlediget belangende de utilbørlige sager, som hun er anholdt for, dertil svarede Christen Mikkelsen
og benægtede, at han ingen borgen kunne stille for hende.

** Hans Jensen Brændgård her sst. efterskrevne vidnede, at da høstfolk høstede Hans Brændgårds
blok, da så de, at der stod nogle neg byg og rug sammenbundne, hvilken rug var slået over renen fra
en fod til en favn ind på den blok næst op til Hans Brændgårds blok.

(251)

** Jep Nielsen her sst. efterskrevne vidnede, at de var med ham på den rugblok, han havde ladet
høste, og da spurgte Jep Nielsen Hans Brændgård, om han kendtes for noget af det korn for sit at
være, derpå fandtes, hvortil han svarede nej og gik fra dem.

** Mads Troelsen for Kirsten Mogensdatter lod fordele for hovedgæld.

(252)

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld salig Jens Kares arvinger sst for
hvis, den salig mand var Peder Lassen skyldig, nemlig Baltser Jensen Kare Jens Jensen Kare
Anders Jensen Kare Kirsten Jensdatter Niels Lassen og Maren Jørgensdatter.



** Niels Jacobsen lod fordele ovennævnte for 20 rigsdaler, som den salig mand var Randers by
skyldig.

** Niels Jacobsen lod fordele ovennævnte arvinger for jordskyld til Borup kirke og Bredstrup mark,
som Niels Jacobsen har betale kirkeværgen 1615-1618.

(253)

** Niels Nielsen Bidstrup kæmner på borgmester og råds vegne lod fordele Anders Christensen
Bay, for han forsømmeligt og imod mangfoldige påmindelser modvilligt med hans mor Kirsten
Jensdatter har hensiddet i deres fælles bo og ejendom og ikke vil gøre endeligt skifte med hende om
hans patrimonium og arveparter efter sin salig bror Niels Christensen Bay, og ikke heller vil fordre
regnskab eller betaling af sin værge salig Jens Kares arvinger, kanske i den mening, at han i sin tid
vil føre sig i trætte med borgmester og råd, lige som hans morsøstersøn Niels Lassen gjorde, efterdi
han længe har været sine 18 år og sin egen værge.

(254)

** Anders Wittkop efter en måneds opsættelse havde tiltale til Hans Lauridsen borger her sst for 73
mark lybsk, han har lovet at betale på hans bror Jørgen Lauridsens vegne, som han er Anders
Wittkop skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen Korning her sst opkrævede sandemænd over Anders Madsen skomager sst, som er
for plankeværk og lukkelse, han skal have optaget om en have, han købt har.

** Peder Ankersen her sst lod læse en kontrakt og forlig mellem ham og Palle Jensen hjulmand
borger sst anlangende det tagdrop, som falder af Peder Ankersens hus, og skal have sit udløb under
Palle Jensens hus, som Peder Ankersen har betalt ham for.

(255)

** Reinholt Skov her sst lod fordele for hovedgæld.

(256)

1/10 1621.

** Oluf Olufsen her sst spurgte Claus Lange fisker sst, om han ved nogen utilbørlig gerning med
ham, hvortil han svarede, at han intet uærligt vidste med ham, og Oluf Olufsen svarede, at han ikke
heller vidste noget uærligt med ham, og de blev venligt og vel forligt.

** Christen Jensen, forrige boende i Ristrup mølle og nu i Dybvad mølle i Års herred. Anders
Andersen skomager her sst på sin hustrumor Berete Kocks vegne sst gav ham afkald for al den arv,
hun efter hendes salig søster, Christen Jensens salig hustru, Johanne Christensdatter tilfaldet er.

** Ludvig Ibsen her sst lod fordele for hovedgæld.



(257)

** Iver Keldsen her sst lydeligt forbød nogen mand sst at huse hans delte og lovsøgte pige Else
Jensdatter, for hun er rømt af hans tjeneste.

** Christen Skriver her sst på sine egne og hans tjenestepige Berete N lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Korning her sst opkrævede sandemænd over Anders Madsen skomager sst for et
plankeværk, han imod hans minde har bortført.

8/10 1621.

** Mikkel Rebslår her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans hustru Johanne Germandsdatters
skade, og hun havde en skade på kindbenet, så øjet var meget blåt og ilde slået, som hun beskyldte
Hans Gynther felbereder sst for at have slået hende med en sten.

(258)

** samme. Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne og Mikkel Rebslår på
hans hustrus vegne gav last og klage over Hans Gynther her sst for sår og skade, han gjorde hans
kone.

** samme. og de lyste ham derfor vold til.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Christen Mikkelsen borger sst sigtede og beskyldte hans
hustru Kirsten Lauridsdatter, for hun havde brudt hans lofts nøgle og lås, og gav tilkende, det han
og tilforn havde ladet hende fængsligt anholde i byens fængsel, dog han lod hende igen deraf
udkomme, formedelst borgmester og råd og andre godtfolks forbøns skyld, hvilken anholdelse skete
af årsag, at hun brød hans loft og lås og borttog af hans gods, hvortil Kirsten Lauridsdatter svarede,
at han var selv årsag til slig gerning, fordi han lukkede og låste for hende, så hun ikke kunne få mad
at underholde hendes fattige små børn eller hende med, og beskyldte Christen Mikkelsen, for at han
slog det første barn ihjel, som hun gik med i sit foster, som de havde avlet sammen, hvilket han
hårdeligt benægtede.

(259)

** Anders Wittkop i Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans Lauridsen borger her sst
for 73 mark lybsk efter hans bror Jørgen Lauridsens brev, dateret Lübeck 11/7 1611, som Hans
Lauridsen skal have lovet at betale efter fremlagte borgmester og råds brev, dateret 16/2 1618, hvori
Hans Lauridsen lovede at hjælpe til at han skulle få sin betaling, hvilket forløfte han blev tildømt at
efterkomme.

(260)

** Søren Jensen Lang borger her sst havde sit 3.ting til Søren Jensen byfoged sst, først for et
register, som han forholder ham, anlangende hvis regnskab, han og salig Peder Rasmussen imellem
var, dernæst for hvis efterskrevne, Søren Jensen bliver ham skyldig efter hans formand salig
Mourids Christensens regnskabsbog, hvortil Søren Jensen svarede, at han havde regnskab derimod,



hvorfor fogden fandt dem med hverandre til rede og regnskab at komme inden i dag 8 dage
førstkommende.

(262)

** Hans Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne. Iver Juel til Vilstrup skødede til ham hans gård
og ejendom i Randers, som Iver Juel tilforn er udlagt for hvis, salig Jens Hansen Bay var ham
skyldig.

** Christen Tomasen fisker her sst begærede et stokkenævn, og efterskrevne 24 mænd vidnede, at
Christen Tomasen er barnfødt sst af ærlige forældre Tomas Sørensen og Maren Christensdatter, så
dem ingen ulempe kunne eftersiges i nogen måder, desligeste har Christen Tomasen fra sin
barndom og til denne nærværende tid og dag skikket sig ærligt og vel, så de ingen ulempe ved ham i
nogen måder at kunne eftersige.

(263)

** Niels Lauridsen buntmager her sst. Rasmus Nielsen Gadbasse vognmand sst erklærede Niels
Lauridsen og hans hustru, det han intet utilbørligt ved dem at kunne eftersige andet end hvis som
ærligt er, og eftersom Niels Buntmager for godtfolks forbøns skyld har efterladt hvis tiltale, han
kunne have til ham for nogen utilbørlige ord om ham og hans hustru, hvorimod Rasmus Vognmand
lovede, at han efter denne dag skal være og blive Niels Buntmager og hans hustru ubevaret med
unyttige ord og skælden, såfremt han ikke derfor vil lide straf i byens tårn.

15/10 1621.

(264)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Christen Yttesen og Jens Christensen borgere sst satte
borgmester Niels Jacobsen deres æres borgen, og lovede at skal være hverandre ubevarede med
bordag og fejde at gøre hverandre, tilmed unyttig tale at have til hverandre, undtagen hvis de ved
lov og ret gøre kan.

** Niels Jacobsen borgmester på Anne Madsdatter salig Jacob Fiskers efterleverskes vegne lod læse
Ellen Knudsdatter, boende i København, hendes fuldmagt med hendes søn Reinholt Hansen og
hendes svoger Søren Sørensen Thrane der sst deres fuldmagt, og gav deres medarving Anne
Madsdatter afkald for den arv, Ellen Knudsdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig bror Jacob
Knudsen fisker.

** Jens Christensen her sst lod fordele for hovedgæld.

(265)

** Frands Rasmussen på hans frænde Anders Christensen, barnfødt her sst, hans vegne begærede et
stokkenævn, og dertil svarede efterskrevne 24 mænd, at Anders Christensen er født af ægte
forældre, hans salig far Christen Christensen var en from dannemand og borger her sst og hans mor,
som endnu lever, Margrete Nielsdatter er en ærlig dannekone, og Anders Christensen har skikket
sig ærligt kristeligt og vel.



(266)

** Søren Jensen på KM vegne Frands Rasmussen på byens vegne og Mikkel Rebslår på sin hustrus
vegne opkrævede sandemænd over Hans Gynther her sst, som er for Mikkel Rebslårs hustru, han
slog med en sten.

22/10 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst fremæskede af Karen Tønnesdatter Søren Segalts her sst, at
efterdi hun ikke vil lade hvis gårdsrum følge den bod, han købte af Anders Sørensen Segalt, som
dertil har ligget af begyndelsen, og som dertil lå, der salig Søren Segalt den købte af salig Niels
Hjermind, men vil have det til sin egen gård, uanseet samme bod er Søren Andersen i arveskifte
tilskiftet, så fremæskede han af hende, om hun havde nogen ejendomsbreve på hendes gård og
gårdsrum, da ville han gerne lade hende det efterfølge, om hun slig breve ville fremlægge, da
svarede hun, at hun intet andet ville fremlægge end det som ærligt er, og gik så af tinget.

(267)

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Kirsten Lauridsdatter, barnfødt sst, som fængsligt var
anholdt, for hun nogen hendes naboer har undsagt med ildebrand, såvel som ild, hun har kastet
under hendes husbond Christen Mikkelsens seng, der han lå i hans seng, så er hun af øvrigheden sst
benådet sin tilbørlige straf, dog med slig forord og vilkår, at hun forpligter sig på sin ære og halses
fortabelse, det hun nu ret straks skal bortdrage og rømme byen, og ikke hun efter denne dag skal
lade sig finde i byen uden hendes livs og halses fortabelse, og ikke heller hun skal lade sig finde i
Jylland længere, end hun nu med det snareste kunne bortkomme over til Sjælland.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på den bods gårdsrum, som Niels
Jacobsen købte af Anders Sørensen Segalt, og på den gård, salig Søren Segalts efterleverske iboer.

(268)

** et andet vidne. efterskrevne vidnede om det gårdsrum, som ligger til den bod, Niels Jacobsen
købte, og Niels Hjermind vidnede, at samme gårdsrum ikke findes nu nær så bredt, som det tilforn
var, der Søren Segalt købte samme bod af hans salig far.

(269)

29/10 1621.

** Søren Andersen Bay rådmand her sst. Christen Mikkelsen borger sst pantsatte til ham en bod for
24 sletdaler.

(270)

** Christen Skriver her sst. Reinholt Skov borger sst lovede at skal betale ham på Randers bys
vegne de 3 daler, han er blevet byen skyldig.



** Frands Rasmussen på Kirsten salig Poul Nielsens vegne her sst. Christen Nielsen Mejlby borger
sst bekendte at være hende skyldig 100 rigsdaler, beregnet hver daler til 4 runde markstykker, som
hun ham lånt har, hvorfor han pantsætter hende den gård, han arvede efter hans salig far sst.

(271)

5/11 1621.

** Jens Andersen Mammen her sst. Erik Jensen i Hessel gav ham fuldmagt til på hans vegne at
forhverve tingsvidne belangende, om der fandtes noget gods efter salig Jens Bjerring skomager sst,
som hans børn kunne arveligt tilfalde.

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Peder Let borger sst lod læse en fuldmagt af Søren Bang i
København til at skøde til Hans Gremersen her sst en have, når han den af borgmester Niels
Jacobsen har indløst, og Niels Jacobsen lod læse Hans Gremersens opladelsesbrev, hvorefter Peder
Let skødede samme have til borgmester Niels Jacobsen.

(272)

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld, som er for
møg, de imod byens vedtægter har ladet ligge udenfor deres haver.

12/11 1621.

** Niels Nielsen Hadbjerg bød sig i rette imod Mette Baysdatters tiltale her sst, hvortil hun svarede,
at hun havde intet med ham at bestille, hvorfor fogden fandt ham for hendes tiltale kvit.

** hr Anders Pedersen i Gerlev og Niels Jensen Kyvling vedtog som i morgen kommer 3 uger at
gøre nogen forening imellem hverandre belangende deres iring og trætte om deres fælles ejendom
og andet.

(273)

** Hans Bendtsen her sst. Peder Skov byens kæmner på borgmester og råds vegne til 3.ting gav
Kirsten salig Poul Nielsens til sag, at hun langsommelig tid siden hendes salig husbond Poul
Nielsen ved døden afgik imod mangfoldige påmindelser imod KM mandat og dem på deres embeds
vegne til foragt, ikke har villet lade registrere hendes salig mands efterladte gods og bohave, før hun
det har taget under forvaltning, hendes umyndige børn og børnebørn til skade og nachdel.

** Jep Jensen her sst på sin steddatter Mette Nielsdatter Bangs vegne begærede et stokkenævn, og
efterskrevne 24 mænd vidnede, at hun er barnfødt her i Randers af ærlige forældre, hendes salig far
Niels Christensen Bang og hendes mor Dorte Tomasdatter, som endnu lever, og Mette Nielsdatter
har skikket sig ærligt og vel.

(274)



** Frands Lykke til Overgård. synsmænd afhjemlede syn på hans kornhave liggende under
Flintbjerg her for byen, og da befandtes lukkelsen om samme kornhave ved magt, så der ikke kunne
indkomme fæmon eller får.

(275)

** Tomas Clemendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Clemendsen lod fordele efterskrevne.

** Søren Jensen Troelsen her sst på Rasmus Rasmussen Mårup i Ingerslev hans vegne lod fordele
for hovedgæld.

** Anders Wittkop havde 3.ting med høringsdele til Hans Lauridsen borger her sst for 73 mark
lybsk, han er tildømt at betale ham på hans bror Jørgen Lauridsens vegne, hvortil Hans Lauridsen
svarede, at han havde stævnet samme sag for højere dommere, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(276)

19/11 1621.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, at for 40 år siden stod det stenkar på det
sted, det nu findes på i Søren Segalts gård, der han købte den hosliggende bod af salig Niels
Hjermind, så spurgte Niels Jacobsen Karen Tønnesdatter, om de vidnede ret eller ikke, da ville hun
ingen andet svar give, end det måtte han selv vide.

** Niels Pedersen i Helstrup på sin far Peder Nielsen og hans egne vegne spurgte Reinholt Skov
borger her sst, hvor han havde ladt hans bror Las Pedersen, som er barnfødt i Helstrup, nu han
forleden var med ham i Norge med sit gods, dertil svarede Reinholt Skov, at Las Pedersen skiltes
fra ham i Norge ved saltværket i Langsund, og drog fra skibet i Reinholt Skovs fraværelse, ham
ganske imod, og sagde for skibsfolkene, at han ville drage til Skien igen til det skib og gods, han der
havde købt.

(277)

** Niels Mortensen Ibsen her sst lod fordele for hovedgæld Niels Lauridsen borger i Århus for 5
tønder byg, han ham skyldig er.

** Hans Gremersen her sst opkrævede sandemænd over Hans Pedersen i Gundestrup, for han i
lovlig arrest er draget af byen for 14 skæpper byg, han er ham skyldig, som han er arresteret for.

** Mads Sørensen Værum her sst havde 3.ting til Niels Jensen Islænder sst, for han ikke vil
forskaffe ham Søren Jensen Bjerring i Viborg hans kvittering og skadesløs bevis på den gård her
sst, som Niels Islænder ham solgt har, så fremkom Niels Islænder og lovede, at han skal forskaffe
ham omtalte bevis inden snapsting.

** Christen Skriver her sst lod fordele for hovedgæld.



(278)

** fru Ellen Rostrup salig Tyge Sandbergs fru Kirsten Sandberg og Søren Degn i Kærende havde
3.ting til Hans Gremersen her sst med høringsdele for 194 daler kurant efter en dom af Randers
byting 23/4 sidst forleden belangende kost og tæring, de har ladet anvende på den trætte imod Hans
Gremersen, hvorimod Hans Gremersen fremlagde to stævninger samt sin salig husbond Envold
Kruses fuldmagt, og hans beretning, at han alene har været en tjener til sagen, og mente derfor, at
han intet 3.ting bør at lide, hvorefter byfogden ikke vidste sin forrige dom at forandre, eller derefter
at tilstede 3.ting over Hans Gremersen, før samme kost og tæring bliver påkendt for sin tilbørlige
dommer.

(279)

26/11 1621.

** Poul Skriver. Peder Skov borger her sst, at eftersom Poul Skriver æsker jordskyld af salig Jens
Andersen Kares arvinger, som de rester med til Randers hospital, så lovede Peder Skov, at så vidt
hans anpart af samme jordskyld kan tilkomme, lover han at betale Poul Skriver.

** Peder Skov på Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på Niels Lauridsen buntmagers
skade, og han er blåslået under det ene øje, og hans tommelfinger var blå og ophovnet, som han
beskyldte Niels Poulsen Lueskrædder for at have gjort ham, hvortil Niels Poulsen svarede, at
dersom han havde givet ham nogen skade, så havde han og selv fanget noget igen.

(280)

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne og Niels Lauridsen buntmager på sine
egne vegne gav last og klage over Niels Poulsen lueskrædder her sst, som er for stor overvold og
skade, han Niels Buntmager gjort har.

** samme. og de lyst Niels Poulsen lueskrædder vold til.

** Hans Gremersen her sst lod voldsværge Hans Pedersen i Gundestrup, for han i lovlig arrest er
bortdraget her af byen, som er for 13 skæpper byg, han er Hans Gremersen på hans hustru Anne
Tygesdatters vegne skyldig.

(281)

3/12 1621.

** Tomas Poulsen her sst. efterskrevne vidnede, at de for nogen tid siden så og hørte, at Tomas
Poulsen leverede Niels Hjermind sst en fuldmagt, det han skulle drage til Hans Jensen i Holm, og
der på hans vegne købe af ham Peder Saxesens gård og ejendom her sst, og han leverede ham 3
rigsdaler, han skulle have på samme rejse.

** Karen Baysdatter Peder Rasmussen Kjørdts her sst til 3.ting afsagde arv og gæld efter hendes
salig husbond Peder Rasmussen Kjørdt.



(282)

** Jens Nielsen Kristrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Erik Jensen i Hessel. menige tingmænd vidnede, at da Jens Bjerring skomager her sst ved døden
afgik, da befandtes der så stor gæld og ringe gods efter ham, at hans børn efter ham intet gods
kunne tillange eller efter hans død kunne tilfalde.

(283)

** Christoffer Jensen Dons her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen på KM vegne Peder Skov på byens vegne Niels Lauridsen buntmager på sine egne
vegne opkrævede sandemænd over Niels Poulsen lueskrædder her sst, som er for sår og skade, han
gjorde Niels Lauridsen i Hans Christensen felbereders hus her sst, som i går var 14 dage sidst
forleden.

** Christen Tomasen fisker her sst. menige tingmænd og borgere sst så mange i dag tilstede var,
kundgjorde at være over tre år forleden Christen Tomasen fiskers hustru Bodil Peder Fiskers datter
sst var her anholdt for en kobbergryde hun stjålet har, hvorfor hun bortrømte her af byen, og
tilforpligtede sig, det hun ikke efter denne dag her sst skulle lade sig finde under sit livs fortabelse.

(284)

** Peder Nielsen i Helstrup og hans søn Niels Pedersen fremlagde en seddel, at han har stævnet
Reinholt Guldsmed borger her sst for spørgsmål angående hans bror ungkarl Las Pedersen, barnfødt
i Helstrup, hvor han er blevet af og hans medhavende gods, som Reinholt Guldsmed tog med sig i
skibsfællig til Norge forgangen sommer, og hvad Las Pedersen er blevet ham skyldig for sig og sit
gods at fragte til Norge og til Randers igen, underskrevet Niels Pedersen egen hånd, derimod
fremlagde Reinholt Skov sit skriftlige svar, at hvis gods, Las Pedersen lod hjemskikke på hans skib,
skal være til gode rede, når hans far store Peder Nielsen eller hans bror Niels Pedersen vil gøre rede
og regnskab med ham.

(285)

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

10/12 1621.

** Hans Gremersen her sst. Jens Sørensen Fog sst lovede at skal betale ham de 6 mark, han findes i
salig Spliid Sørensens regnskabsbog at være ham skyldig inden i dag 8 dage.

(286)



** Mads Pedersen her sst. Peder Jensen Tjæreby lod læse en landstings stævning over en uendelig
dom, Mads Pedersen til Viborg landsting har forhvervet over en dom, som på Randers byting afsagt
var.

** Tomas Sørensen her sst. efterskrevne vidnede, at de 25/10 sidst forleden i hans hus så Rasmus
Mikkelsen i Bjergby modvilligt væltede sig af en stol og sønderslog en hjulrok.

** Niels Jacobsen borgmester. eftersom borgmester og råd har tiltale til 3.ting til Mads Jespersen
borger her sst, for han imod KM forordning og loven har indtaget sig sin ægte hustru Mette
Madsdatter i fællig bunden bo ind hos sig, førend han har gjort rigtigt skifte med sin liden datter
Lene Madsdatter efter hendes salig mors dødelige afgang, hvortil han svarede, at han ingen uret
ville gøre sit barn, men vil skifte med hende og lovede at skal og vil give hende hos sig sin fri kost
og underholdning til mad og klæder, indtil hun bliver 16 år gammel.

(287)

** Hans Jensen i Holm og Peder Saxesen. Niels Jacobsen borgmester på Randers bys vegne lod
Hans Jensen og Peder Saxesen af den vold, dem oversvoret var, for Christen Pedersen, han her slog
og gjorde skade.

** Hans Gremersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Lauridsen buntmager her sst. Niels Poulsen lueskrædder sst satte Niels Jacobsen
borgmester sin ære borgen, at han efter denne dag skal være Niels Lauridsen ubevaret med fejde og
bordag.

(288)

** Tomas Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld Rasmus Mikkelsen i Bjergby for en hjulrok,
han sønderslog i hans stue modvilligt.

** Niels Jensen Kyvling her sst lod vurdere et tykt sengeklæde af gule og røde garn vævet for 14
mark, som han havde i pant af Søren Vævers kone.

** Niels Jacobsen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld.

(290)

17/12 1621.

** Peder Jensen Tjæreby her sst. Hans Gremersen sst beskyldte Peder Jensen for at han havde budt
for en bænkedyne og et spærlagen, og spurgte ham, om han ikke havde budt et halvt hundrede daler
derfor, og bekendte, at han havde tagsmærke derpå.

** Hans Gremersen her sst lod læse KM rigets stævning, dateret Viborg 19/3 1620 imod Hans
Jensen foged på Ejstrup på fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg til Fruelgård og Søren Degn i
Kærende anlangende den største kost og tæring dem tilforn her imellem afsagt er, hvortil Hans
Jensen svarede, at det var ikke om fyldekalk samme stævning blev læst.



** Niels Andersen Kare her sst lod fordele for hovedgæld.

(291)

** Peder Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Henrik Frandsen i Kragballe lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jacobsen borgmester her sst. Anders Christensen hyrde i Spentrup opdrog sin sag og gav
Niels Jacobsen den at må lade påtale anlangende den sårmål og skade, Mads Jespersen borger her
sst ham gjort har.

** Søren Jensen på KM vegne Niels Nielsen Bidstrup på byens og Niels Christensen i Spentrup
hans vegne gav last og klage over Mads Jespersen borger her sst, som er for sår og skade, han
gjorde Niels Christensen i Spentrup her på Randers gade.

(292)

** samme. og de lyste ham derfor vold til.

** samme. synsmænd afhjemlede syn på Niels Christensens skade, og da havde han et sårmål under
hans øje, som han beskyldte Mads Jespersen her sst for at have slået ham på Randers gade.

** fru Ellen Rostrup fru Kirsten Sandberg og Søren Christensen degn havde tiltale til Hans
Gremersen her sst for en sum penge, de har anvendt på den unødige langvarige trætte, han har dem
påført til herredsting byting landsting og nogen gange for rigets kansler, og han derover har tabt
sagen, hvorfor han er dømt til tilbørlig kost og tæring, som han ikke har villet betale efter doms
indhold, som endnu står ved sin fuldmagt, hvorimod Hans Gremersen formente, at han ikke er
pligtig dertil af årsag, at han aldrig dem for rigets kansler har ladet stævne, og fru Ellen Rostrup og
fru Kirsten Sandberg befindes i rigens stævning at være navngivet, hvorefter blev afsagt dom, at da
bemeldte fruer ikke er stævnet i samme sag, så bør Hans Gremersen for deres tiltale kvit at være,
men da han på hans forrige husbonds vegne sagen over Søren Degn begyndt, og har sagen ved
landsting tabt, da bør han efter den ny reces 45.artikel at betale Søren Christensen degn for hvis
skellig og bevislig kost og tæring, han på samme sag har ladet give gøre og anvende.

(294)

** Niels Nielsen Bidstrup på Randers bys vegne havde i dag det 3.ting til Mads Jespersen borger
her sst, for han imod retten og imod borgmester og råds tilladelse har sig understået og indgået
ægteskab i fællebunden bo, førend han med sin datter Lene Madsdatter har gjort skifte med hende
efter hendes salig mor.

24/12 1621.

** Jens Nielsen Ray her sst. efterskrevne vidnede, at de 3/12 sidst forleden var beskikkelsesvis hos
Mikkel Jensen her sst efter Jens Nielsen Rays begæring, og spurgte ham, om han havde set Jens
Rays kone Anne Jensdatter på nogen ulovlige steder om nattetide, som hun ikke burde at komme, så



svarede han og benægtede, at han intet utilbørligt vidste med Jens Nielsen Ray og hans hustru, eller
set hende på utilbørlige steder.

(295)

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at de på Jens Nielsen Rays begæring var beskikkelsesvis
hos Christen Mortensen og hans hustru Ingeborg Nielsdatter, som svarede, at de intet utilbørligt
vidste enten med Jens Nielsen Ray eller hans hustru Anne Jensdatter, og ligeledes vidnede de, at de
havde været hos Christen Knudsen vognmand, som gav samme svar, og Ingeborg Nielsdatter for
retten svarede, at hun intet havde at skylde dem, andet end hendes barn Maren Christensdatter
hendes ord nu for retten giver tilkende.

(296)

** Søren Jensen byfoged på rettens vegne. Maren Christensdatter, Christen Mortensens barn, gav
tilkende, at i høhøsten sidst forleden var hun med et andet barn ved 3 år gammel på skt Laurids
bakken, da så hun, der kom noget lodden tingest opkrybende fra nælderne, og kom krybende hende
jo nærere og nærere og blev høj, og da gik det fra hende igen, desmidlertid begyndte hun at skrige,
da vendte den samme tingest sig om imod hende og blev højere, og havde store øjne som brokker
og var gloende, og sagde det samme til hende og bad hun skulle tie stille, hun skulle give hende en
daler og et stykke guld, da kendte hun hende i ansigtet, og da så, at det var Anne Jensdatter Worm,
og der hun ikke ville tie stille, sagde hun til hende, at hun skulle få ni gange den faldende syge, i det
samme gik samme tingest heden og løb fra hende på hænder og fødder i øster og tumlede bort, og
blev samme barn derover syg på bakken, dertil svarede Anne Jensdatter Worm og svor ved sin sjæl
og højeste salighed, at hun ikke førnævnte dag var på skt Laurids bak, og ikke havde gjort samme
barn noget ondt i nogen måder.

(297)

** Niels Jacobsen borgmester til 3.ting gav Anders Sørensen Skæring i Årslev til sag for 3 skæpper
byg, hans part af 6 skæpper byg, hans salig bror Jens Sørensen i Vinterslev var salig Søren
Hofmand, fordum borgmester her sst, skyldig, og havde lovet ham af salig Niels Pedersens gæld at
skulle have været betalt ham 1592-93-94, som han for 20 år siden er fordelt for, endog han ingen
udlæg derfor har bekommet.

** Søren Jensen Lang på Apelone salig Søren Hansens efterleverskes vegne. hr Peder Hansen præst
til Vellev sogn og hans bror Jens Hansen Block her sst gav Apelone Christensdatter afkald for al
den arv, de efter hendes salig husbond deres bror Søren Hansen tilfaldet er.

** Jacob Bendtsen på hans far Bendt Hansens vegne til 4.ting lod udvise efterskrevne personer.

(298)

** ung Søren Keldsen Kastrup her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen Mammen lod fordele for hovedgæld.



** Søren Jensen på KM vegne Niels Bidstrup på byens vegne og på Niels Christensen i Spentrup
hans vegne opkrævede i dag sandemænd over Mads Jespersen her sst, som forleden slog Niels
Christensen i sit hoved.

1634.

(1)

** (fortsat fra ikke bevaret blad) dertil svarede Jens Sørensen Paderup, at han ikke vidste noget
uærligt eller utilbørligt med Knud Rasmussen Skagbo eller hans bådsmand Rasmus Mouridsen, som
heller ikke vidste noget utilbørligt med ham.

** Niels Jensen Tørring væver her sst. Christen Olufsen fisker sst tilstod at være forligt med sin
stedsøn Niels Jensen væver i så måder, at han beholder alt indboet efter hans salig hustru Anne
Tørrings, som var Niels Jensens mor, hvorimod han lover at betale al den bortskyldige gæld, som
han og hans salig hustru var bortskyldig.

** Peder Jensen Lerbjerg her sst lod fordele for hovedgæld.

(2)

** Søren Clausen i Tånum fremlagde et skriftligt vidne af Christen Lauridsen i Tånum, som
bekender, at han har været med Søren Clausen til Essen birketing, da havde Oluf Jensen 3.ting til
Søren Clausen for en ørte byg, som han skulle være ham skyldig på hans søsterbørns vegne, hvortil
Søren Clausen svarede, at samme ørte byg skulle være ydet til Peder Jensen Griis i Randers, men
han kunne ingen seddel fange derpå af Peder Let, hvortil Oluf Jensen sagde, at dersom han kunne
fange den seddel derpå inden 8 dage, da ville han give ham kvit for samme ørte byg, hvorefter de
gik til Peder Jensen, som svarede, at han ingen seddel ville give Søren Clausen på samme ørte byg,
for han havde ikke ført den i hans og Oluf Jensens regnskabsbog, og Tomas Sørensen Vissing
vidnede, at han var i Peder Lets stue, da hans far spurgte Peder Let om samme seddel.

(3)

** Poul Baltsersen skriver her sst fremlagde sin skriftlige klage, dateret 15/12 1634, over Johan
Jørgensen apoteker sst, for han for to år siden i hans fraværelse har ladet bygge to boder udenfor
hans gadedør, med udgang til hans brosten, som ligger op til hans gadedør, hvilket er ham til stor
forhindring.

** Niels Pedersen på hans bror Rasmus Pedersen Essenbæks vegne lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Let her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Søren Mikkelsen i Årup og hans
bror Rasmus Mikkelsen.

(4)

** Mads Sørensen lod fordele for hovedgæld.

** Anders Sørensen Kovsted lod fordele for hovedgæld.



(5)

** Rasmus Lassen Hvalløse lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Tomasen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Keldsen i Ammelhede lod fordele for hovedgæld.

(6)

** Hans Lauridsen hattemager her sst lod fordele for hovedgæld Bennit Christensen nu boende i
Velling for 14 mark, hans salig far Christen Bennitsen var ham skyldig.

** Christen Yttesen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Reinholt Skov her sst lod fordele for hovedgæld.

(7)

** Niels Jensen Hadsten her sst lod fordele for hovedgæld.

** Maren Pedersdatter salig Niels Jacobsens begærede dom for dele over Niels Madsen i over
Hornbæk for hvis, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale inden 4.ting, eller han bør da
lide høringsdele.

** Peder Ankersen borgmester her sst lod fordele efterskrevne, som er ham gæld skyldig.

(8)

** Johan Jørgensen her sst havde 3.ting med høringsdele til efterskrevne.

** Peder Skov her sst havde 3.ting til efterskrevne, som er ham gæld skyldig.

(9)

** Jesper Lauridsen havde 3.ting med høringsdele til efterskrevne.

** Søren Knudsen på KM vegne Anders Andersen på byens vegne Jens Jensen Støvring på sine
egne vegne opkrævede sandemænd over Peder Nielsen, som tjente Niels Jacobsen i Lindbjerggård,
for han i lovlig arrest for 23 mark efter hans regnskabsbog, han skal være ham skyldig, i dag 8 dage
at gøre deres tov over ham efter loven.

(10)



** Søren Clausen i Tånum og Peder Jensen Let her sst. den sag imellem dem belangende 12
skæpper byg, som Peder Let på Oluf Jensens vegne i Essenbæk ladegård havde annammet blev
opsat 14 dage.

** Niels Jensen Islænder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Sørensen i Volk mølle begærede dom over Jep Gyversen i Memstrup for 8 daler, han
skulle være ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Andersen på Tomas Andersen i Helstrup hans vegne lod fordele.

(11)

22/12 1634.

** Johan Jørgensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Maren Pedersdatter salig Niels Jacobsens lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld.

(12)

** Søren Pedersen Aidt her sst bød sig i rette imod Mads Jensen Ørsted sst, som skal have ladet
ham stævne, hvortil han svarede, at han ikke ville give ham til sag i dag, hvorfor fogden på denne
tid fandt Søren Pedersen Aidt kvit, indtil han derfor på ny stævnes.

** fru Ingeborg Galt til Borup havde tiltale til Anders Nielsen, forrige foged på Hagsholm nu
boende her sst, for 116 rigsdaler efter hans brev, som han blev tildømt at betale.

(13)

** Niels Sørensen i Volk mølle lod fordele for hovedgæld.

** Jens Svendsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(14)

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen Worm på Tomas Bager Carsten Hatstafferer og Jens Pedersen smedesvend deres
vegne til 3.ting lod fravise Jens Jensen Støvring borger her sst fra de anparter, dem tilkommer i den
gård, han iboer sst, hvortil han svarede, at han bor på hans egen lod og anpart, og gården er ikke
endeligt adskilt, så enhver kan vide sin visse anpart, og efter loven bør den bedste lodsejer en gård
at besidde, som han formener sig at være, hvorfor han tilbyder at give de andre lodsejere en billig
husleje af deres anparter. hvorefter blev afsagt, at da Tomas Bager Carsten Hatstafferer og Jens
Pedersen til deres stedfar og hustrufar Jens Jensen Støvring at ville have 3.ting til udviselse fra den



gård, han iboer, hvorimod han fremlægger sit tilbud, og da der ikke er gået afkald imellem ham og
hans stedbørn, så kunne intet 3.ting tilstedes beskrevet.

(17)

** Mogens Nielsen lod udæske hans delte og lovsøgte mand Niels Madsen Pamhole her sst med
hans farkoste af Niels Jensen Kyvling borger her sst, som er for husleje af den bod, han senest
fraflyttede, hvorimod Niels Kyvling opbød Niels Pamhole med sin farkoste, som tilbød Mogens
Nielsen at få udlæg i hans bo.

** Mogens Nielsen. Tomas Mørk borger her sst vidnede, at nu før skt Mortensdag sidst forleden var
et år kom han fra Kristiania i Norge og havde med sig to kakkelovne, som lagmanden Niels Hansen
i Kristiania havde sendt Mogens Nielsen rådmand her sst, som han leverede Mogens Nielsens dreng
i en vogn, som Mogens Nielsen befalede ham, at han skulle føre det til Christen Christensen smed i
Dytmærsken, og da var kakkelovnene uden skade, hvilket drengen bevidnede.

(18)

** Mogens Nielsen. synsmænd afhjemlede syn på en vind jernkakkelovn, hvor mange efterskrevne
stykker, der var til den.

(19)

** Niels Poulsen lueskrædder lod fordele for hovedgæld.

** Christen Skriver her sst lod fordele for hovedgæld salig Christen Bødkers enke sst Maren N,
Jens Jensen Worm fisker for hans salig hustrus gæld Kirsten Rasmusdatter, Maren salig Peder
Hatstafferers.

(20)

** Peder Ankersen borgmester her sst. Mads Sørensen Værum sst på alle salig Tomas Clemendsens
børns vegne sst, han har været værge for, gav ham skøde på en deres forrige have, liggende vesten
her for byen.

** Maren salig Mogens Skovs begærede dom over efterskrevne for hvis, er skyldig, som de blev
tildømt at betale.

1635.

(1)

** ---- Peder Skov lod fordele for hovedgæld.

** Peder Skov lod fordele for hovedgæld



** Jens Jensen Støvring her sst lod fordele Jens Pedersen smed, barnfødt her sst, for han ikke har
villet give hans stedfar Jens Jensen Støvring her sst afkald efter hans mor Else Jensdatter, hans salig
hustru.

(2)

** Peder Jensen Let lod fordele for hovedgæld.

** Anders Sørensen Kovsted her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Kyvling her sst lod fordele Niels Christensen, barnfødt i Gerlev, for han er rømt af
hans tjeneste.

(3)

** Niels Kyvling lod fordele for hovedgæld.

** Niels Christensen Mollerup begærede dom over Peder Jensen i Vorup for hans kirketiende til skt
Mortens kirke, som han blev tildømt at betale.

** Mads Skov begærede dom over Anders Nielsen i Hedegård ved Ulstrup og Hans Ibsen i
Grensten for gæld, som de blev tildømt at betale.

(4)

** Peder Jensen Let her sst begærede dom over Søren Christensen i over Hornbæk for gæld, som
han blev tildømt at betale.

** Laurids Sørensen Hornbæk her sst begærede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig,
som de blev tildømt at betale.

(5)

** Jens Svendsen her sst begærede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev
tildømt at betale.

(6)

** Niels Poulsen her sst begærede dom for dele over efterskrevne, som blev tildømt at betale deres
gæld.

(7)

** Mogens Nielsen her sst begærede dom for dele over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet
at betale.

** Mads Jensen Ørsted her sst begærede dom for dele over efterskrevne gældnere, som blev
tilfundet at betale deres gæld.



(8)

** Mads Jensen Ørsted her sst havde tiltale til salig Ejlert Meyer forrige borgmester sst hans
arvinger Laurids Sommer Werther Meyer Zacharias Ejlertsen og Laurids N Ejlertsen borgere i
Hamburg for 56 sletdaler, salig Ejlert Meyer skal være skyldig til skt Mortens kirke her sst.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd vargield.

(2)

7/1 1650.

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele Peder Nielsen Lueskrædder borger her sst for gæld, og for
han imod hans forpligt besidder Niels Bidstrups gård.

** Christen Nielsen på hans far Niels Melrisens ? vegne lod fordele efterskrevne for hovedgælden.

** Christen Nielsen på sine egne vegne lod fordele efterskrevne.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersens vegne lod fordele for hovedgæld Niels Rasmussen,
Rasmus Madsens søn i Virring.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersens Guldsmeds vegne lod fordele
efterskrevne for hovedgælden.

(3)

** Jørgen Christensen her sst på Peder Lassen her sst hans vegne til 3.ting udviste efterskrevne af
deres boliger.

** Jørgen Christensen på Søren Andersen her sst hans vegne lod fordele for hovedgælden
efterskrevne.

** Jørgen Christensen på Apelone Jensdatters vegne her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jørgen Christensen på Jens Christensen Nørager her sst hans vegne lod fordele for hovedgælden.

** Knud Pedersen på Anne Troelsdatter salig Niels Kyvlings hustrus vegne lod fordele for
hovedgælden.

(4)



** Jørgen Christensen på Peder Jensen Hadsten her sst hans vegne lod fordele for hovedgælden
Peder Pedersen Møller i Rampens mølle.

** Søren Nielsen Hornbæk danske skolemester her sst lod fordele Christen Andersen i ----kær
mølle for 3 mark for regnskab, han havde skrevet for ham til Gesinggård for 1640.

** Jørgen Christensen på Christoffer Kobberslager her sst hans vegne lod fordele Las Christensen i
Vissing for gæld.

** Jørgen Christensen på mester Tøger Pedersen her sst hans vegne med 6 ugers opsættelse
begærede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(5)

** Jørgen Christensen på Las Nielsen Lem her sst hans vegne efter 6 ugers opsættelse begærede
dom over efterskrevne for gæld, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale inden 15 dage
eller derefter at have indvisning.

** Jørgen Christensen på Laurids Sørensen Hornbæks vegne her sst efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til hr Christen Nielsen præst i Sall og til Torsø kirke for 3 tønder byg og 1 tønde rug efter
hans efterskrevne udgivne brevs indhold, dateret 22/2 1637, og fremlagde provst Christoffer
Danielsen i Hovlbjerg hans afsigt, hvormed han henfinder sagen for sin tilbørlige dommer, og
herefter fremlagde Laurids Sørensens indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: hr Christen Nielsen
bør førnævnte korn efter hans brev at betale.

(6)

** Jens Jensen Mogensen her sst. Jens Baltsersen Bay rådmand her sst lod læse og påskrive Karen
Jensdatter salig Mads Jensen Ørsteds efterleverske og borgerske her sst, hendes fuldmagt,
underskrevet af hr Søren Madsen præst i Lyngå på hendes søn Jens Madsens Ørsted borgersøn her
sst hans vegne og Peder Madsen Ørsted og Rasmus Madsen Ørsted borgersønner her sst på deres
egne vegne, og samtlige skødede til Jens Jensen Mogensen deres salig far Mads Jensen Ørsteds gård
i Randers, han iboede og afdøde.

(7)

** Jørgen Christensen på Sejer Simonsens vegne begærede dom over efterskrevne for gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

(8)

14/1 1650.

** Peder Jensen Hadsten lod forlede efterskrevne for gæld og deres faldsmål.

(9)

** Jens Jensen Havrum her sst lod fordele for hovedgælden.



** Hans Madsen Skrædder her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jacob Andersen friskuster her sst lod fordele for gæld.

** borgmester Jesper Lauridsen lod udvise efterskrevne af hans huses boværelser og våninger, som
de nu iboer, til påske førstkommende.

** Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens her sst lod udvise efterskrevne af de våninger, de iboer.

(10)

** Niels Lassen Lem Kræmmer her sst lod fordele efterskrevne.

** Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens her sst lod fordele.

** Niels Pedersen Bondesen vognmand her sst lod opsige den våning, han nu iboer, til
næstkommende påske.

** Christen Sørensen Nygård her sst lod opsige til Peder Nielsen Ørum her sst den våning, han nu
iboer.

** Rasmus Andersen Møller her sst lod opsige til Karen Mogensdatter Peder Ankersen borgmesters
hustru her sst, det hus, han nu iboer.

(11)

** Poul Christensen Smed her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jørgen Pedersen Snedker her sst lod fordele for hovedgælden.

** Jørgen Pedersen Snedker havde tiltale til Søren Sørensen i Kristrup for 7 sletdaler med 9 års
rente. sagen blev opsat 6 uger.

** Oluf Rasmussen forrige ladefoged nu boende her sst begærede dom over Christen Jensen
Tækker indvåner her sst for agerleje, han skal være ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen her sst lod læse og påskrive en seddel, at da Vorfrue tårn her på torvet næst deres
huse er meget brøstfældig og forfaldent, hvorover deres huse står i stor fare, så nødes de til at give
borgmester og råd det til kende, at de i tide ville lade det blive færdig gjort, at de ikke med flere kan
komme til skade.

(12)

** Laurids Jensen Korning lod fordele for hovedgælden, der iblandt Peder Jensen i Torup ladegård.

(13)



** Anne Poulsdatter salig Tomas Sørensens efterleverske her sst efter 6 ugers opsættelse stævnede
efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Christen Sørensen Nygård her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne
anlangende gæld, som de blev tildømt at betale.

** Terkild Pedersen Felbereder her sst lod fordele for gæld.

** Tomas Poulsen her sst lod udvise Niels Jensen Reng, borger her sst, fra den gårds ejendoms
anpart, Tomas Poulsen har i den gård, Niels Jensen Reng nu iboer.

(14)

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Hans Jensen, forrige Mads Poulsens tjener, hans vegne
og med hans fuldmagt lod begynde et 15 dags brev over Jørgen Lauridsen borger her sst.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst fordrede dom over Niels Jensen i Vilstrup efter hans forpligt
til salig Maren Pedersdatter, salig Niels Jacobsen borgmester her sst hans hustru på 25 sletdaler,
som blev fremlagt, underskrevet Randers 23/10 1636 af Peder Jensen egen hånd og hans bror Niels
Jensen i Vilstrup egen hånd. sagen er opsat 6 uger.

(15)

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgælden.

** Frands Rasmussen lod udvise Peder Sørensen Bager her sst af den have, han af ham har i leje.

** Knud Pedersen her sst. Rasmus Pedersen Skomager her sst på sin hustru Karen Lauridsdatters
vegne Christen Lauridsen på sine egne og søskendes vegne, nemlig Anne Lauridsdatter Maren
Lauridsdatter og Mikkel Lauridsen deres vegne gav Knud Pedersen fuldmagt at give Poul
Christensen borger her sst skøde på en bod og våning her sst, som deres salig far og mor Laurids
Jensen Murmand og Gertrud Mikkelsdatter tilforn ejede og påboede.

(16)

** Poul Christensen borger her sst. Knud Pedersen efter ovennævnte fuldmagt skødede til Poul
Christensen borger her sst ovennævnte ejendom.

** Jens Jacobsen i Knejsted havde tiltale til Tomas Klejnsmed her sst for 4 rigsdaler for unødig
trætte, han har ham påført, som han er tilfundet at give ham efter landsdommernes afsigt, som han
ikke har villet udgive. sagen er opsat 6 uger.

(17)

** borgmester og råd og deres interesserede stævnede Peder Nielsen Worm borger her sst for 51
rigsdaler, han næst forleden svenske fejdetid til de to oberster skulle have udgivet, som de formener,
han bør betale efter landsdommernes dom og tilkendelse. sagen er opsat 6 uger.



** borgmester og råd og interesserede havde tiltale til mester Tøger Pedersen sognepræst her sst
Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens med sine børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter,
Gertrud Pedersdatter salig doktor Søren Hofmands med sine børn Niels Sørensen Peder Sørensen
Tøger Sørensen Søren Sørensen Maren Sørensdatter for en sum penge 340 rigsdaler, deres salig
mor Anne Pedersdatter, i sin kontribution til de to svenske regimenter, med resterer i de 2400
rigsdaler, som 1644 skulle være udgivet, hvilket ikke sket er. sagen er opsat 6 uger.

(18)

21/1 1650.

** Jacob Nielsen borger her sst lod læse og påskrive en seddel, hvori Jacob Nielsen borger i Århus
tilbyder alle og enhver, som har lyst til at købe hvis arvegods, som salig Mogens Mogensen Skovs
børn, nemlig Mogens Mogensen Skov og Margrete Mogensdatter har arvet efter deres salig far og
mor, som er en gård, salig Maren Ousens iboede og fradøde, samt løsøre, dateret Århus 18/12 1649.

(19)

** Christen Christensen borger her sst lod fordele for gæld.

** Laurids Nielsen friskuster her sst lod fordele for hovedgælden.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst lod fordele for gæld.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Fovlum rådmand lod læse og påskrive en seddel, hvori Berete Friis til Fussingø
giver til kende, at da hendes foged på hendes vegne har ladet voldsværge Niels Jensen, så er hende
intet bevidst om samme lovmål, og skal ikke komme Niels Jensen til skade i nogen måde.

(20)

** Jens Jensen Brask i Terp havde tiltale til Hans Madsen Skrædder her sst for 23 sletdaler efter
hans efterskrevne brev, dateret 25/6 1649, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(21)

** Hans Madsen Skrædder her sst havde tiltale til Jens Jensen Brask i Terp for 13 skæpper byg,
som han har lovet for Niels Frandsen i Kovsted 1745 for en tønde øl, og fremlagde sin
regnskabsbog.

** Anders Andersen ---- her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens Rasmussen i ---- for 21
sletdaler og Anders Nielsen Skrædder i vester Velling for 13 mark, som de blev tildømt at betale.

(22)

** Christen Nielsen Friskuster her sst. Jacob Andersen Friskuster tilstod, at han på sin salig søsters
datter Margrete Hansdatters vegne, han er værge for, har annammet af hendes stedfar Christen



Nielsen Friskuster alt, hvis hun efter hendes salig far og mor kunne tilkomme i løsøre og pending og
gav ham afkald på hendes vegne.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne
anlangende gæld, som de blev tildømt at betale.

(23)

** Mads Pedersen Essenbæk efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hartvig Olufsen i Torup for
bøder for vold, ham er oversvoret, og til Maren Knudsdatter i Stevnstrup for voldsbøder, begge 40
mark, som de blev tildømt at betale.

(24)

** Mads Pedersen Essenbæk efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hr Poul Jensen præst i Gerlev
for gæld efter hans skadesløsbrev og hr Jens Rasmussen præst i Tørslev for gæld efter hans
skadesløsbrev, som de blev tildømt at betale.

(25)

** Peder Jensen Hadsten her sst. synsmænd tilstod, at de havde synet den bod, som Niels Madsen
Klejnsmed nu iboer, for dens brøstfældighed.

** Niels Jensen Horslev til 4.ting opsagde Peder Christensen Kock her sst det hus og våning, Niels
Jensen Horslev iboer, til næstkommende påske deraf at flytte og ryddelig gøre.

(26)

** Knud Pedersen på Niels Madsen fænrik her sst hans vegne og Jørgen Christensen på KM og
Randers bys vegne. Jacob Hansen Snedker sandemand bekræftede sine medbrødre sandemænd
deres ed og tov over Las Nielsen her sst for sårmål og skade, han har gjort Niels Madsen Fænrik.

** Knud Pedersen her sst på sine egne vegne havde tiltale til Margrete Poulsdatter, salig Mogens
Nielsen rådmand her sst hans efterleverske og hendes søn Poul Mogensen her sst for adskillig gæld,
hendes salig husbond Mogens Nielsen skal være ham skyldig ifølge efterskrevne fortegnelse. sagen
blev opsat.

(27)

** Jens Jensen Dal her sst havde tiltale og fordrede dom over Christen Knudsen, som tilforn boede i
Lem for gæld efter hans breve, dateret 1635 og 1636. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Pedersen borger i Ystad i Skåne havde tiltale til Peder Madsen Ørsted borgersøn her sst
for 10 daler gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(28)



** Niels Nielsen Torup her sst havde tiltale til Anders Lauridsen Sadelmager her sst for husleje et
par halskobler og 2 sletmark, han ham skyldig er. sagen er opsat 6 uger.

28/1 1650.

** Johan Jørgensen her sst lod forlede for hovedgæld.

** Johan Jørgensen lod udvise Peder Stenpikker her sst af den bod og våning, han nu iboer.

** Christoffer Jensen her sst på hans svoger Peder Christensen, forrige foged på Gesinggård, hans
vegne lod fordele for hovedgæld.

(29)

** Peder Ankersen borgmester her sst på hans hustru Karen Mogensdatters og hans egne vegne lod
fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen på sin hustru Karen Mogensdatters og sine egne vegne lod fordele for
hovedgæld.

** Simon Simonsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Guldsmed her sst lod opsige Cathrine Clausdatter salig Jens Christensen forrige
rådmand her sst hans efterleverske den gård og våning på Brødregade, hun nu iboer.

** Poul Smidt her sst lod fordele for hovedgæld.

(30)

** Christoffer Apoteker her sst havde tiltale til Poul Jensen Tved her sst for gæld. sagen blev opsat
6 uger.

** Poul Christensen Bager her sst efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for
gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Handskemager her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld,
som de blev tilfundet at betale.

(31)

** Mads Handskemager fordrede dom over Rasmus Jensen i Låsby for 35 sletdaler efter hans
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Nielsen Friskuster efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Nielsen i Østrup for
17 daler, han er ham skyldig, og som han blev tildømt at betale.

** Jørgen Christensen på Margrete Poulsdatter salig Mogens Nielsens efterleverskes vegne her sst
efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.



(32)

** Niels Nielsen Bidstrup her sst efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld,
som de blev tilfundet at betale.

** Peder Pedersen Pap her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne i Langå for
gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på hr Niels Jørgensen præst til Them, samt på salig Mikkel
Christensen, forrige ridefoged til Dronningborg, hans arvinger deres vegne havde tiltale til
Valentinus Timmermann, som forrige boede i Randers og nu i Landskrona for en sum penge, han er
salig Mikkel Christensen skyldig efter hans efterskrevne breves indhold, det første på 230 sletdaler,
dateret 2/7 1640, og det andet på 50 rigsdaler, dateret 8/3 1643. sagen blev opsat 6 uger.

(33)

** Frederik Jørgensen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren Lauridsdatter salig
Mikkel Christensens efterleverske her sst for gæld, og fremlagde hans skriftlige indlæg, og derefter
blev fremlagt hr Niels Jørgensen præst i Them hans skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom:
Maren Lauridsdatter bør betale samme gæld.

(35)

** Peder Nielsen Worm begærede sit 3.ting til Jørgen Lauridsen borger her sst, for han ikke har
rømt og ryddelig gjort to halvtags huse, han under hans bryggers har ladet opsætte, samt et
plankeværk, han har ladet opsætte for hans lillestue vindue til skade på sædvanlig lysning, og han
fremlagde en dom her af tinget 1/10 1649, hvorpå Jørgen Lauridsen lod fremlægge sit indlæg,
hvorefter Peder Nielsen Worm fik udstedt sit 3.ting over ham.

(37)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne. synsmænd tilstod, at de havde synet Niels
Nielsen i Albæk hans sår og skade, som han beskyldte Ytte Christensen i Albæk og Søren
Christensen Møller i Albæk mølle at de har gjort ham.

** Peder Jensen Hadsten her sst efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld,
som de blev tilfundet at betale.

** Peder Nielsen foged på Gesinggård efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Hans Madsen
Værum borger her sst for 45 sletdaler efter hans skadesløsbrev til fru Anne salig Malte Juels til
Gesinggård, og efter samme opsættelse fordrede dom over Jens Jensen Dal borger her sst for gæld
efter hans brev, som de blev tildømt at betale.

(39)

** Søren Knudsen byfoged her sst på Jens Andersen Karlby, rådmand i Århus hans vegne.
Bartolomeus Jacobsen borger her sst tilstod for retten at være skyldig Jens Andersen Karlby 100



sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans staldgårds ejendom liggende vesten næst uden neden for
Randers.

(40)

4/2 1650.

** Jens Baltsersen Bay her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Andersen Friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

(41)

** Mikkel Pedersen Let havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jeppesen Felbereder her sst havde tiltale for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Nielsen Let på hans husbond Mikkel Tygesens vegne lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Nielsen på sin husbonds vegne lod udvise efterskrevne af de husværelser her sst, de nu
iboer.

** Anders Nielsen på sin husbonds vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev
opsat 6 uger.

(42)

** Peder Jensen Hadsten lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen Kare lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(43)

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Niels Jacobsen, fordum borgmesters datter her sst
hendes vegne efter 6 ugers opsættelse begærede dom over efterskrevne for gæld, som de blev
tilfundet at betale.

** doktor Egidius Jensen havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(44)

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over
efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.



** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over
efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Anders Sørensen, som tilforn boede i Mollerup og nu tjenende i Tvedgård fordrede dom over
Anne Pedersdatter salig Tomas Mørks efterleverske her sst for 9 sletdaler efter hendes salig
husbonds håndskrift, dateret 4/1 1645, som hun blev tilfundet at betale.

(45)

** Laurids Jensen Korning her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld,
som de blev tilfundet at betale.

** Peder Jensen Hadsten her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Nielsen her sst gav last og klage over Peder Nielsen Lueskrædder her sst, for han ikke har
efterkommet hans kontrakt, og for han imod hans vilje bruger og besidder den gård, han iboer.

(46)

** Jens Andersen, danske skolemester her sst, fordrede dom over efterskrevne, som er han skyldig
efter deres breve, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Mikkel Pedersen Let fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat
6 uger.

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatters vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Maren Sørensdatters vegne, salig Christen Madsens efterleverske, hendes
vegne fordrede dom over efterskrevne Anne Pedersdatter, salig Tomas Mørks, her sst for hendes
salig mands gæld, som skulle have været betalt 1647. sagen blev opsat 6 uger.

(47)

** Jørgen Christensen på Laurids Christensen KM tolder og borgmester i Kristiansand hans vegne
fordrede dom over Niels Olufsen her sst for 14 rigsdaler efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat
6 uger.

** Hans Jensen, forrige KM tolder Mads Poulsens tjener her sst, stævnede Jørgen Lauridsen her sst
og lod læse og påskrive et 10.dages brev.

(48)

** Peder Pedersen Njær borger her sst begærede 3.ting over Knud Rasmussen Skagbo borger her sst
for 10 mark, som han er ham skyldig, hvilket Knud Rasmussen benægtede, hvorfor han blev kendt
fri for tiltale.



** Jens Jensen Brask i Terp gav til kende, at da Hans Madsen Skrædder havde nu kort forleden
ladet ham arrestere, så tilbød han at rette for hvis, han med rette kunne være ham skyldig.

(49)

** Knud Pedersen på hr Søren Madsen præst til Lyngå sogn havde tiltale til Søren Knudsen
byskriver her sst for 90 sletdaler, som han er ham skyldig, med rente fra 23/7 1646. sagen blev
opsat 6 uger.

** Peder Nielsen Worm brygger her sst lod fordele Jørgen Lauridsen borger her sst, for han ikke har
rømt de to halvtagshuse, han udenfor Peder Worms bryggers har ladet opsætte, og for det
plankeværk, han udenfor Peder Worms lillestuevindue har ladet opsætte.

(50)

** Hans Madsen Værum fordrede dom over efterskrevne for hvis, de ham skyldig er. sagen blev
opsat 6 uger.

** Peder Christensen Kock, forrige kirkeværge til skt Mortens kirke, fordrede dom over
efterskrevne for deres kirketiende. sagen blev opsat 6 uger.

(51)

** Niels Nielsen Albæk Soldat sigtede Ytte Christensen i Albæk Søren Christensen Møller i Albæk
mølle, for de 18/1 har slået og gjort ham de sårmål, som synsmænd om hjemlede.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Margrete Poulsdatter salig Mogens Nielsen Rådmands
efterleverske her sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Pedersen
Essenbæk, borger her sst, for 15 rigsdaler accise for hvis vin, han har hjem bekommet fra
Amsterdam, og fremlagde en udskrift af toldregnskabet 1642-1643 for samme vin, hvorefter der
blev afsagt dom: Rasmus Pedersen bør efter salig Mogens Nielsens toldregnskab betale 15
rigsdaler.

(53)

11/2 1650.

** Niels Sørensen lod fordele for hovedgæld.

** Knud Rasmussen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld.

(54)

** Jens Jensen Østrup på sin husbond Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg hans vegne lod
fordele for hovedgæld.

** Mourids Lauridsen Skibbygger her sst lod fordele for hovedgæld.



** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersen Guldsmed her sst hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersen Guldsmed her sst hans vegne begærede dom over Rasmus
Keldsen i Albæk for 7 sletdaler. opsat 6 uger.

** Rasmus Handskemager lod fordele for hovedgæld.

** Hans Nielsen Holt her sst begærede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(55)

** Laurids Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Pedersen Njær her sst lod fordele for hovedgæld

** Peder Rasmussen Vissing, barnfødt i Randers, gjorde skudsmål belangende hans ærlige ægte
fødsel og opvækst, hvorefter efterskrevne 24 borgere vidnede, at han er barnfødt i Randers af salig
Rasmus Sørensen Vissing, forrige borger her sst, og Kirsten Pedersdatter, som endnu lever her sst,
og ingen ulempe de vidste dem at eftersige, og Peder Rasmussen har af sin første barndom og så
længe, de ham kendt har, har han skikket og forhandlet sig som en ærlig ungkarl egner og anstår.

(56)

** Niels Nielsen Bidstrup her sst opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over Peder Nielsen
Lueskrædder borger her sst, for han imod hans tilladelse og imod deres kontrakt og forbud endnu
bruger og besidder samme sin gård.

** Niels Mouridsen Skibbygger her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne,
som er ham skyldig, og fremlagde breve, som de blev tildømt at betale.

(57)

** Peder Frandsen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jens Jensen foged på Svostrup efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Tomasen borger
her sst for 100 rigsdaler efter hans fremlagde skadesløsbrev, dateret 12/4 1642, som han blev
tildømt at betale.

(58)

** Mads Hansen Rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne
gældnere, som blev tilfundet at betale deres gæld.

(59)



** Anders Jensen Bjerregrav her sst. Peder Christensen i Lavrbjerg fremlagde en fuldmagt udgivet
af Søren Christensen i over Fussing og Laurids Christensen i Bjerregrav til deres bror Peder
Christensen i Lavrbjerg, hvorefter han på deres og egne vegne gav deres svoger Anders Jensen
Bjerregrav afkald for al den arv, som dem kunne tilfalde efter deres salig søster Maren
Christensdatter.

** Christen Sørensen Snedker her sst havde tiltale til Oluf Tomasen Smed, borger her sst, for
resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(60)

** Peder Christensen Kock her sst lod læse og påskrive to fæstebreve, det første udgivet af
hospitalsforstander Poul Skriver til Peder Christensen på en have, dateret 25/8 1629, og det andet af
hospitalsforstander Lauge Gundesen på et stykke jord, dateret 8/12 1645.

(61)

** Clemend Schibe Tømmermand her sst havde tiltale til efterskrevne, som skal være ham skyldig.
sagen er opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen Rådmand her sst. Søren Jensen Reng borger her sst tilstod at være ham af
børnepenge skyldig 195 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård og ejendom i Randers.

(62)

** Jørgen Christensen på Niels Nielsen i Albæk KM og byens vegne opkrævede sandemænd over
Ytte Christensen i Albæk og Søren Christensen i Albæk mølle for sårmål og skade, de har gjort
ham.

(63)

** Mads Pedersen Essenbæk her sst havde tiltale til Niels Rasmussen Foged i Jebjerg for hans
voldsbøder, som han er til ham faldet for, for han i lovlig arrest er bortdraget af byen. sagen blev
opsat 6 uger.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld.

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst havde tiltale til Poul Lang i Haslund for resterende
korntiende, som han ikke i tilbørlig tid har leveret efter hans fæstebrev. sagen blev opsat 6 uger.

(64)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. Rasmus Jespersen borger her sst med fuldmagt af Frederik
Jørgensen her sst fremlagde hans brev, hvori han kendes at være Jesper Lauridsen skyldig 50
enkende rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård.

(65)



** Jesper Lauridsen på Mette Akselsdatter og Niels Nielsen Bidstrup deres vegne. efterskrevne
vidnede, at de på Mette Akselsdatter salig Mogens Skovs og Niels Nielsen Bidstrups begæring
havde været i beskikkelse hos Niels Nielsen Torup og hans hustru Johanne og udviste ham af den
halve gård, han påboer, og til førstkommende påske 1650 at gøre ryddelig og ledig.

** Jørgen Christensen på Niels Christensen Vorup Kræmmer her sst hans vegne samt på KM og
byens vegne gav last og klage over Peder Christensen forrige foged, nu indvåner i Mariager, for han
er undveget Randers bys fængsel imod lovlig arrest for gæld 3 daler, han er ham skyldig.

** samme lyste Peder Christensen derfor vold til.

** Niels Jensen Hadsten havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

(66)

** Søren Jensen Bager her sst lod for retten føre en liden dreng Niels Mortensen, som her sst var
anholdt for adskilligt tyveri, som nu tilstod hvad han havde stjålet hos hvem, og til hvem han havde
solgt det, og han var blevet truet til at sige, at Søren Bagers kone havde fået ham til at tage de
stjålne koster.

(67)

** Groers Madsen, forrige Randers bys kæmner 1649 havde tiltale til en del af borgerskabet her sst
for deres resterende skat. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne lyste for lovmål over Laurids Rasmussen og
Malte Nielsen her sst for sårmål og skade, de Christen Christensen Swertfeger her sst gjort har.

18/2 1650.

** Mads Mortensen ridefoged til Dronningborg på KM vegne lod fremlægge hans seddel, at han
ikke kan møde og gøre sandemands ed, idet han er forrejst i hans bestilling.

** Knud Pedersen på Anne Kyvlings vegne. efterskrevne lovede at ville give hende 3 mark for hvis,
han kunne være hende skyldig.

(69)

** Jacob Nielsen her sst fremlagde sin skriftlige klage over borgmester og råd, at de ikke på byens
vegne lader holde Vorfrue tårn ved hans hus på torvet ved magt, hvorfor han tit og ofte på hans hus
lider stor skade, i synderlighed forgangen onsdag, da ham nogle tusind tagsten er sønderslået fra
samme tårns nedfaldelse på hans hus, så han med kone og børn måtte undvige fra samme sit hus af
livsfare for samme tårns og derpå stående spids brøstfældighed.



** Jacob Nielsen lod fordele Jens Lauridsen Skibbygger i Århus for husleje af en bod, han har sted
og fæst.

(70)

** Christen ---- i Glenstrup lod fordele for hovedgæld.

** Knud Pedersen på Anne Troelsdatter salig Niels Jensen Kyvlings her sst lod fordele for
hovedgæld.

** Laurids Jensen Korning her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Pedersdatter salig Knud Nielsens efterleverskes vegne her sst lod
fordele for hovedgæld.

** Mikkel Andersen på sin husbond Niels Andersen Vinter, forrige skriver på Dronningborg, hans
vegne havde tiltale til Henrik Henriksen Stenhugger her sst for 15 sletdaler efter hans brev, dateret
7/4 1648. sagen blev opsat 1 måned.

(71)

** Niels Sørensen, som tjener Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens efterleverske her sst lod
fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen Havrum borger her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6
uger.

** Poul Christensen Bager begærede dom over efterskrevne for gæld, de er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(72)

** Simon Simonsen Fog her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld,
som de blev tildømt at betale.

** Hans Jensen forrige Mads Poulsen KM tolder her sst hans tjener lod læse en seddel, at da han har
ladet stævne Jørgen Lauridsen borger her sst angående et lovbrev, så begærer han, at samme brev
må læses og påskrives, hvilket skete.

** Søren Christensen borger her sst fordrede dom over Mikkel Jacobsen Swertfeger her sst for 7
sletdaler efter hans brev, som skulle have været betalt til påske 1637. sagen blev opsat 6 uger.

(73)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. Hans Jørgensen Maler her sst på hans hustru Else
Mogensdatter og sine egne vegne skødede fra dem og til Jesper Lauridsen deres halve gårds
ejendom på Vestergrave her sst.



** Mads Pedersen Essenbæk. efterskrevne vurderingsmænd tilstod, at de havde vurderet
efterskrevne gamle kobberkedler, som ejerne blev tilbudt at indløse.

** Henrik Thott til Boltinggård, KM befalingsmand på Dronningborg, hans fuldmægtig Mads
Mortensen ridefoged til Dronningborg på KM og Henrik Thotts vegne. synsmænd tilstod, at de
havde været på Kollerup ladegård at syne og se den store skade, som husene på samme ladegård
13/2 af den mægtige Guds vejr og store storm bekom.

(74)

** Jørgen Christensen prokurator på borgmester råd og Randers bys vegne. efterskrevne tilstod at
de 14/2 havde været syn til Vorfrue tårn på torvet at bese hvis brøstfældighed derpå findes, som
efterfølger.

(75)

** samme. efterskrevne tilstod, at de 16/2 havde været til efterskrevne syn på skt Clemends tårn i
Randers.

(76)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at de 4/2 havde været
syn til Christen Christensen Swertfeger her sst hans skade, som han beskyldte Laurids Rasmussen
og Malte Nielsen for at have gjort ham.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne gav last og klage over Laurids Rasmussen og
Malte Nielsen for bemeldte skade, de gjort har.

** et andet vidne og lyste dem hver vold til.

25/2 1650.

** Jacob Nielsen her sst lod fordele Jens Tomasen i Tulstrup for 26 rigsdaler, han er Jacob Nielsen
søster Maren Nielsdatter skyldig.

** Jørgen Christensen på Jacob Nielsen KM og byens vegne gav last og klage over Christen
Christensen Danstrup, for han i lovlig arrestering er bortdraget af byen.

(77)

** og et andet vidne, at de derfor lyste Christen Christensen vold til.

** Jørgen Christensen på Bartemeus Jacobsen her sst hans vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede
dom over Peder Tomasen borger her sst for 89 sletdaler efter hans efterskrevne skadesløsbrev, som
han til skt Mortens kirke er skyldig blevet, dateret 27/1 1649, som han blev tilfundet at betale.

** Christoffer Jensen på Margrete Nielsdatter doktor Egidius Jensens vegne her sst. Peder Jensen i
Paderup pantsatte fra sig og til Margrete Nielsdatter nogle tilsåede agre.



(78)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne og Niels Nielsen i Albæk på sine egne vegne
begærede fylding på sandemænd over Ytte Christensen i Albæk og Søren Christensen Møller i
Albæk mølle for sårmål og skade, de ham gjort har med hans egen kårde, de ham frarøvede, og der
blev fremlagt synsvidne 23/1, hvorefter sandemændene gjorde deres tov og svor Ytte Christensen
og Søren Christensen i Albæk hver et fuldt vold over.

(79)

** Niels Nielsen Bidstrup borger her sst begærede fylding på sandemænd over Peder Nielsen
Lueskrædder her sst, for han imod Niels Bidstrups vilje og imod hans egen kontrakt og forlig til
Viborg landsting 14/3 sidst forleden, og han samme kontrakt ikke har efterkommet, og fremlagde
landsdommernes afsigt, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne her af tinget 4/6 sidst forleden, og
sandemændene gjorde deres tov, og eftersom Peder Nielsen ikke har efterkommet hans løfte, svor
de ham vold over.

(81)

** Peder Nielsen Lueskrædder her sst fremlagde sit skriftlige indlæg, at eftersom Niels Nielsen
Bidstrup vil lade ham vold oversværge for en fælles ejendom, han påboer, som han ikke kan bevise,
ham alene at tilhøre, uanseet hans fattige mor og bror Poul Nielsen den største del skal være
interesseret, som de ikke har afhændet til Niels Bidstrup, men han på sin mor og bror og egne vegne
tilbyder ham samme ejendom at må bekomme, dog igen fra sig at levere så mange penge, som af
borgmester og råd er sat og takseret, så de en gang for alle kunne komme til rolighed.

(82)

** Niels Jensen Horslev sandemand her sst på sine egne og de andre 5 sandemænd, som er tilstede,
fremæskede deres fortovsmand ville fremkomme og med dem gøre sin ed og tov, som de i dag
skulle gøre.

** Jens Jacobsen i Knejsted efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Tomas Klejnsmed her sst for 4
rigsdaler kost og tæring for en unødig trætte, som han er tilfundet at give ham, som han nu blev
tilfundet at betale ham inden 15 dage.

** Jens Jacobsen i Knejsted. efterskrevne vidnede, at de var med byfogden i Tomas Klejnsmeds hus
i Randers at gøre udlæg efter en dele, som Jens Jacobsen, forrige foged på Clausholm, til Voldum
birketing havde forhvervet på Tomas Smed for 15 daler, hvortil blev udlagt efterskrevne.

(83)

** Jørgen Christensen på Karen Jensdatter, salig Mads Jensen Ørsteds efterleverske, og på hendes
børn Peder Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsen deres vegne havde tiltale til Peder Nielsen i
Østrup, herredsfoged i Støvring herred, for 35 sletdaler hovedstol og resterende rente, samt for hans
hustrufar salig Hans Jensens gæld børnepenge for 25 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.



** Jørgen Christensen på bemeldte medarvingers vegne fordrede dom over Anne Troelsdatter, salig
Niels Jensen Kyvlings, her sst med sin datter Anne Nielsdatter for 11 sletdaler efter hendes salig
husbonds brev, dateret 23/2 1646. sagen blev opsat 6 uger.

(84)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg havde tiltale til Anders Jensen Mammen for 21 sletdaler efter
hans fremlagte brev, dateret 12/2 1649, som han blev tildømt at betale inden 15 dage
førstkommende eller derefter at have indvisning i hans hus og bo og gøres udlæg af hans gods.

(85)

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter salig Jens Christensens, forrige rådmand her sst,
hendes vegne havde tiltale til Niels Andersen Kare borger her sst for 35 sletdaler efter hans brev.
sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen Worm her sst. efterskrevne borgere vidnede, at de 18/2 sidst forleden havde været
syn til salig Laurids Christensens gård i Randers, at se hvis skade på samme gård gjort var af den
store Guds forfærdelige vejrlig onsdagen sidst forleden, hvor mange tagsten var afblæst.

** Anders Knudsen her sst på Kirsten Jensdatter, salig Rasmus Villadsens efterleverske, her sst
hendes vegne og på hendes to stedbørns vegne, nemlig Villads Rasmussen Anne Rasmusdatter og
hendes barn Jens Rasmussen deres vegne afsagde arv og gæld efter hendes salig husbond Rasmus
Villadsen.

(86)

** Tomas Christensen i Mostrup, kirkeværge til Hald Kirke, på kirkens vegne havde tiltale til salig
Knud Nielsen, forrige byfoged her sst, hans arvinger nemlig hans efterleverske Mette Pedersdatter
samt hendes børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter for resten af hvis kirkekorn, den
salig mand havde bekommet af kirkens tiende. sagen blev opsat 6 uger.

4/3 1650.

** Niels Rasmussen Tømmermand her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Andersen danske skolemester lod fordele for hovedgæld, der iblandt Margrete salig Peder
Rolpes hustru.

(87)

** Jens Andersen Skolemester. efterskrevne tilstod, at de havde vurderet en sølvske, som Jens
Andersen har i pant af Jens Jensen Skrædder her sst, og tilbød ham at indløse dem.

** mester Morten Ejlers Bartskær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen Helsted her sst lod fordele for hovedgæld



** Oluf Rasmussen Ladefoged lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen KM tolder lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld.

(88)

** Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(89)

** Jens Jensen Østrup på hans husbond Iver Jensens vegne lod fordele for hovedgæld. sagen blev
opsat 6 uger.

** Anders Jensen Helsted. efterskrevne tilstod, at de 4/3 vurderede efterskrevne gods i hans hus.
varsel til Jens Rasmussen Vognmand.

** Christen Sørensen Snedker her sst. efterskrevne vidnede, at de med byfogden havde gjort
Christen Snedker udlæg fra efterskrevne her sst efter dom og delevidnes indhold.

(90)

** Oluf Rasmussen Ladefoged her sst havde tiltale til Villads Andersen i Lem for 7 sletdaler. sagen
blev opsat 6 uger.

** Groers Madsen her sst lod fordele for gæld.

** Christen Nielsen Prim friskuster her sst lod fordele Laurids Jensen Korning her sst for 3 daler og
3 års rente, han er blevet salig Johanne Andersdatter Prim, Christen Nielsens hustru, skyldig.

** Jens Pedersen Spliid her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Melrisen rådmand her sst på borgmester råd og deres interesserede deres vegne havde
tiltale til mester Tøger Pedersen sognepræst her sst Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens, med
sine børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter, Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren
Hofmands, med sine børn Niels Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen og
Maren Sørensdatter for 340 rigsdaler, deres salig mor Anne Pedersdatter i den takserede
kontribution med resterer i de 24000 rigsdaler, som til de to svenske regimenter 1644 skulle være
betalt, som han formente, de bør pligtig være enhver sin kvota at betale, ligesom de har taget i arv.
sagen blev opsat 6 uger.

(91)



** Niels Melrisen rådmand på samtlige borgmester råd og interesserede her sst deres vegne havde
tiltale til Peder Nielsen Worm borger her sst for 51 rigsdaler, hans kontributions rest i de 24000
rigsdaler kontribution, som til de to svenske oberster 1644 skulle have været udgivet, som han
endnu med resterer. sagen blev opsat 6 uger.

(92)

** Aksel Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hans Madsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Bartolomeus Jacobsen borger her
sst for 105 sletdaler og fremlagde hans udgivne brev, som han blev tildømt at betale.

** Laurids Pedersen Fussing her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen
borger her sst for 16 daler efter hans udgivne håndskrift, som han blev tildømt at betale.

(93)

** Hans Madsen Værum efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Niels Nielsen Torup her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Anders Lauridsen
Sadelmager her sst for 11 sletdaler og et godt par halskobler af læder, han skal ham skyldig være af
den våning, han påboer, hvilken husleje han blev tildømt at betale.

(94)

** Peder Ankersen borgmester her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Pedersen
Essenbæk borger her sst for en sum penge efter hans skadesløsbreve og håndskrifters indhold, og
fremlagde samme breve, det første lydende på 666 rigsdaler, dateret 12/2 1642 underskrevet
Rasmus Pedersen Essenbæk egen hånd og hans far Peder Groersen egen hånd til vitterlighed, og det
andet udstedt til Bartolomeus Mikkelsen, forrige skriver på Dronningborg, på 100 rigsdaler, dateret
24/12 1645 Rasmus Pedersen Essenbæk egen hånd, som han blev tildømt at betale.

(95)

** Peder Pedersen Njær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst, tilforordnet værge for salig Hans Hattemagers efterladte børn
her sst, nemlig Laurids Hansen Christen Hansen Jacob Hansen og Maren Hansdatter på deres vegne
efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Anders Andersen Hjerminds efterladte hustru Maren
Mikkelsdatter her sst og børn, nemlig hr Peder Andersen i Brønderslev præstegård Margrete
Andersdatter her sst Søren Andersen, tjenende på Skanderborg, Anders Andersen Mikkel Andersen
Anne Andersdatter anden Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens med sine børn, nemlig Jesper
Nielsen og Laurids Nielsen for 270 sletdaler efter skiftebrevs indhold, som salig Anders Andersen
som værge har haft at forestå for salig Hans Hattemagers efterladte børn, som er betroet børnenes
stedfar Niels Nielsen Torup, og fremlagde skiftebrev efter salig Hans Lauridsen Hattemager, dateret
15/12 1639, mellem hans efterladte hustru Johanne Christensdatter og hendes fire børn Laurids
Hansen Christen Hansen Jacob Hansen og Maren Hansdatter, og børnenes arv 270 sletdaler tog



deres stedfar Niels Torup til sig med børnenes formynder Anders Andersens samtykke, og efter
salig Anders Andersens død blev Anders Jensen Bjerregrav til forordnet at være værge, og
fremlagde et tingsvidne her af tinget 13/7 1640, hvori Niels Nielsen, barnfødt i Torup, borger sst
lovede at holde Anders Hjermind skadesløs for samme 270 sletdaler, og derefter fremlagde en
landstingsdom 7/11 1648 belangende samme sag og Anders Jensen Bjerregravs indlæg, hvortil
Maren Mikkelsdatter salig Anders Andersens efterleverske ved sin søn Søren Andersen lod
fremlægge en dom her af tinget 18/1 1642 og hendes skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt
dom: salig Anders Andersens hustru og medarvinger bør 270 sletdaler at betale.

(100)

** Niels Nielsen Torup her sst på Jørgen Pedersen borger i Ystad i Skåne hans vegne fordrede dom
over Peder Madsen Ørsted borgersøn her sst for 10 daler efter Jørgen Pedersens skriftlige
antegnelse, hvortil Rasmus Madsen på sin bror Peder Madsens vegne fremlagde en kvittering,
hvorfor Peder Madsen ikke kunne tildømmes den bemeldte gæld at betale, mens samme kvittering
står ved magt.

(101)

** Jens Jensen Dal her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Knudsen, som forrige
boede i Lem, efter hans skadesløsbreve, det første 10/3 1635 lydende på 40 daler, og det andet
dateret 30/3 1636 lydende på 5 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

11/3 1650.

** Henrik Thott til Boltinggård lod læse et forbud mod at fortøje skibe ved pælene, som bærer
broen, hvorover broen løs rokker, når noget hårdt vejr er, samt ikke heller lægge deres skibe midt i
dybet, når laksene skulle have deres opgang, og dermed fordærver KM og andre godtfolks
laksegårde og fiskeri.

(102)

** Laurids Christensen Mollerup sst. Niels Jensen Fovlum borger og rådmand her sst skødede og
afhændede fra sig og arvinger og til Laurids Christensen Mollerup al den lod og arvepart, som hr
Peder Nielsen, sognepræst til Kristrup og Hornbæk sogne, har haft i den gård i Randers, som hans
salig stedmor Maren Christensdatter Mollerup iboede, og Laurids Christensen Mollerup nu iboer,
hvilken anpart Niels Jensen Fovlum beviser med skøde og adkomst at have afkøbt sin svoger hr
Peder Nielsen.

(103)

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Poul Christensen Bager borger her sst og fremlagde sit
indlæg, at eftersom ham en jordskyld er tilfaldet på skifte efter hans salig forældre, som salig
Christen Bagers hustru og børn tilkom efter hans død at udgive af Terkild Suders ejendom på
Vestergrave efter hans skøde og adkomstsbreves lydelse på samme jordskyld, hvoraf de skal give
årligt 26 skilling og 2 album, og dersom den ikke bliver betalt, da skal samme ejendom være
forbrudt til ham, hvilket ikke er sket siden hans salig mors død, som er på det 16.år, endog han tit og
ofte har ladet samme jordskyld kræve af salig Christen Bagers hustru Anne Poulsdatter, og der



foruden har han erfaret, at samme ejendom skal være solgt af salig Christen Bagers arvinger til Poul
Bager imod hans skødes indhold, satte derfor i rette, om han ikke til ham, som samme jordskyld
ejer, skal have forbrudt samme ejendom. varsel til Poul Christensen Bager Anders Christensen
Bager Christen Christensen Bager hr Christen Christensen Bager Jens Dal og Anne Poulsdatter.
sagen blev opsat 6 uger.

(104)

** Niels Jensen Fovlum. Laurids Christensen Mollerup borger her sst lovede at skal forskaffe ham
de askefjæl, han har lovet ham.

** Jørgen Christensen på Hans Sørensen borgmester og KM tolder i Ålborg hans vegne efter lovligt
varsel til salig Rasmus Bendtsens hustru og arvinger fremlagde den sidste registrering og vurdering,
som er gjort i salig Rasmus Bendtsens hus og efterladte bo 13/7 1647, hvori er indført Hans
Sørensen i Ålborg hans brev på 1000 rigsdaler, hvorpå er betalt 834 rigsdaler, underskrevet af
Marie Henriksdatter salig Rasmus Bendtsens egen hånd Tomas Poulsen til vitterlighed, Jacob
Bendtsen egen hånd, Peder Christensen Kock på doktor Niels Bendtsens vegne egen hånd, Mads
Hansen egen hånd så vel på hans to brødres vegne Søren Hansen og Peder Hansen, Bendt Hansen
egen hånd, Mikkel Tygesen på Henrik de Hemmers vegne, Mads Poulsen egen hånd og dernæst
fremviste han Hans Sørensens regnskabsbog samt salig Rasmus Bendtsens forsikringsbrev til Hans
Sørensen lydende på 170 rigsdaler, dateret 21/2 1639, samt salig Rasmus Bendtsens sendebrev til
Søren Terkildsen, KM tolder i Glückstadt, dateret 24/6 1639. stævning til salig Rasmus Bendtsens
arvinger i Ålborg, nemlig doktor Niels Bendtsen Henrik de Hemmer på sin hustru Karen
Hansdatters vegne Laurids Christensen på sin hustru Maren Jensdatters vegne og Søren Jensen
Hofmand hører i Ålborg skole, og stævning i Randers til salig Rasmus Bendtsens hustru og
arvinger, nemlig Marie Henriksdatter mester Søren Hansen Mads Hansen rådmand i Randers en af
sin bror Peder Hansens vegne, Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne Hansdatters
vegne, Karen Akselsdatter salig Bendt Hansens efterleverske og deres datter Maren Bendtsdatter og
Jacob Bendtsen sst.

(106)

** Laurids Christensen Mollerup lod fordele for hovedgæld.

(107)

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Niels Jacobsen fordum borgmester her sst hendes
vegne lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatters vegne havde tiltale til Groers Madsen borger her sst
for 50 rigsdaler, hans hustrufar salig Peder Let hende er skyldig blevet efter hans udgivne
håndskrift, hvortil han svarede, at han eller hans hustru ingen arv havde taget efter salig Peder Let,
og mente derfor, han for denne tiltale burde fri at være. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jacobsen i Knejsted. efterskrevne vidnede, at da stævningsmændene lod læse Tomas
Nielsen Klejnsmeds landstings stævning for ham, da blev der begæret en genpart, hvilket
stævningsmændene nægtede, at det måtte ikke tilstedes ham.



(108)

** Jon Christensen her sst fordrede dom over Poul Nielsen i Gerlev for 6 daler efter hans
regnskabsbog, sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Hadsten her sst havde tiltale til Peder Sørensen Bager her sst for 8 daler efter hans
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Morten Nielsen Ladefoged her sst hans vegne. vurderingsmænd vurderede
8 alen hørgarns lærred og en slidt hørgarns skjorte for 7 1/2 mark, som han havde i pant af Villum
Rasmussens hustru.

** Jørgen Christensen på Morten Nielsen Ladefogeds vegne lod fordele Villum Rasmussen for 3
mark, han er ham skyldig.

** Jens Nielsen Skriver på Dronningborg fordrede dom over efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

(109)

** Mads Hansen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Rasmus Nielsen i Låsby for 35
sletdaler, som han ham skyldig er efter hans regnskabsbogs indhold, som han blev tildømt at betale.

** Mads Hansen her sst. efterskrevne vidnede, at de var med byfogden at gøre udlæg fra Niels
Nielsen Torup borger her sst på Mads Hansens vegne for 13 daler, og da blev udlagt efterskrevne
fæmon og indbo.

(110)

** Jørgen Christensen på borgmester råd og Randers bys vegne lod læse en seddel, at eftersom stor
uskikkelighed findes i byen med fiskeri på bededage og søndage imod KM forordning, så forbydes
strengeligt alle fiskere, at de ikke under eller før prædiken eller før gudstjeneste er forrettet, sin til
fordrister at uddrage på fjorden med noget fiskeri, såfremt de ikke vil lide for hver gang 3 mark, og
der foruden straffes med fængsel.

** Hieronimus Gylden, borger i Århus, fremlagde en fuldmagt, at da underskrevne på egne og
børns vegne er forårsaget at søge værgegæld efter Elisabet mester Christen Fosses i Århus hos
hendes arvinger doktor Egidius Jensen medicus i Randers, hvorfor hun fuldmagt giver Hieronimus
Gylden med hendes bror doktor Jacob Matiasens samtykke, dateret Århus 6/8 1649 Karen salig
doktor Niels Fosses egen hånd, hvorpå han havde tiltale til doktor Egidius Jensen for 246 daler, og
fremlagde et afkald, udstedt til Århus byting 2/11 1625, hvor Søren Jensen Frost med fuldmagt af
Elisabet Lauridsdatter, salig mester Christen Foss kannik her sst hans efterleverske fik tingsvidne, at
Frederik Lauridsen borger sst med fuldmagt af doktor Niels Christensen Foss, kannik i Lund gav
hans mor Elisabet Lauridsdatter afkald for al den arv og gods, som han arveligt kunne være tilfaldet
efter sin salig far mester Christen Foss og efter hans salig mor Maren Pedersdatter, og dernæst
fremlagde et andet brev bevis fra Elisabet Lauridsdatter, dateret Århus 25/6 1642, underskrevet
Elisabet salig mester Christen Fosses egen hånd, og derefter fremlagde et tingsvidne af Århus
byting 13/9 1649, hvor Hieronimus Gylden kapitels ridefoged sst på Karen salig doktor Niels
Fosses hendes vegne æskede og fik et fuldt tingsvidne, at Hieronimus Gylden fremlagde mester



Christen Nielsen Friis sognepræst til Vorfrue kirke hans skriftlige vidne, at Margrete Nielsdatter
doktor Egidiuses hustru i Randers har lejet ham salig Elisabet Lauridsdatters gård ved domkirken,
og at hun har ladet hente noget af salig Elisabets boskab, siden han kom i gården at bo, og derefter
fremlagde Hieronimus Gylden Hans Jostsen rådmand her sst hans bevis, at 28/4 1648 har han
bekommet af doktor Egidius Jensen af Randers 12 tønder havre i betaling på hvis hans salig
morsøster salig Lisbet Lauridsdatter var ham skyldig, og andre vidnede, at de havde afkøbt Egidius
Jensen byg, som var avlet i salig Elisabet Lauridsdatters avling, og han lod bortføre hvis løsøre og
husgeråd og boskab, som var i salig Elisabet Lauridsdatters gård, og herhos fremlagde Karen salig
doktor Niels Fosses i Lund i Skåne skriftlige indlæg, at hun er forårsaget at søge den gæld, som
salig Elisabet Lauridsdatter er blevet hende og hendes umyndige børn skyldig, som er blandt andet
husleje af en gård fra 1625-1647 og bohave, som Egidius Jensen, som er den salig kvindes arving
og hendes gods til sig har annammet, og satte i rette, om han ikke samme sum med rente bør at
betale. sagen blev opsat 14 dage.

(115)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg havde tiltale til salig Rasmus Bendtsens hustru Margrete
Henriksdatter i Randers og hans arvinger, nemlig doktor Niels Bendtsen medicus i Ålborg mester
Søren Hansen Mads Hansen rådmand i Randers på sine egne og sin bror Peder Hansens vegne
Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne Hansdatters vegne Karen Akselsdatter salig
Bendt Hansen i Randers hans efterleverske med deres datter Maren Bendtsdatter, Henrik de
Hemmer borger i Ålborg på sin hustru Karen Hansdatters vegne, Jacob Bendtsen i Randers Søren
Jensen Hofmand hører i Ålborg skole og Laurids Christensen borger i Ålborg på sin hustru Maren
Jensdatters vegne belangende 170 rigsdaler, som Hans Sørensen har leveret salig Rasmus Bendtsen
20/1 1639 på Søren Terkildsen KM forrige tolder i Glückstadt hans vegne, som han mener, hans
arvinger bør at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(116)

** Groers Madsen forrige bykæmner lod fordele for hovedgæld.

(117)

18/3 1650.

** Rasmus Pedersen Essenbæk her sst leverede for retten til Margrete Poulsdatter, salig Mogens
Nielsens her sst 15 rigsdaler, som han restede med.

** Jørgen Christensen på KM rettens og Søren Knudsens vegne lod i rette føre Søren Jensen,
barnfødt i Krogsager, som var anholdt for 2 svin, som han havde taget på Krogsager mark, og han
benægtede, at han aldrig tilforn havde taget noget ulovligt fra nogen.

** Egidius Jensen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Tomasen borger her sst
for 150 rigsdaler efter hans breve, som han blev tildømt at betale.

(118)



** Jørgen Christensen på Laurids Christensen borger i Kristiansand i Norge hans vegne og KM
tolder i Ferkerør efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Olufsen borger her sst for 14
rigsdaler, som han er Laurids Christensen skyldig efter hans brev, dateret 24/3 1647, som han blev
tildømt at betale inden 15 dage, eller derefter at have indvisning i hans hus og bo.

(119)

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatter salig Mads Værums her sst hendes vegne havde tiltale
til efterskrevne for hvis, de er hende skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Karen Nielsdatter salig Bendt Hansens efterleverske her sst fordrede dom over efterskrevne for
gæld, de er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter salig Mogens Skovs hendes vegne fordrede dom over
efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jespersen Felbereder her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Søren Jørgensen
Felbereder her sst for 8 daler, som han blev tilfundet at betale.

(120)

** Peder Christensen Kock efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne Vorup mænd
for deres kirketiende, som de blev tilfundet at betale.

** Rasmus Jonsen af Skovgård fordrede dom over Aksel Sørensen her sst for 15 rigsdaler. sagen
blev opsat 6 uger.

** Laurids Christensen Mollerup her sst lod læse og påskrive et skiftebrev, dateret 5/2 1622
imellem salig Niels Pedersen Podemester fordum borger her sst hans efterleverske Maren
Christensdatter Mollerup og hans børn, og da blev hans gård og ejendom vurderet for 800 sletdaler,
og dernæst fremlagde et skiftebrev efter salig Niels Christensen Mollerup, fordum borger her sst,
hans efterleverske Karen Nielsdatter og hendes søn og medarving Niels Nielsen Mollerup her sst,
dateret 20/11 1641, hvori er indført den gård, Maren Podemester iboer, som i forrige skifte er
vurderet for 800 sletdaler, hvoraf Karen Nielsdatter er faldet 175 sletdaler, som nu er delt i 2 parter
mellem hende og Niels Nielsen, hvis anpart Niels Fovlum har afkøbt hans stedsøn med sin værge
og morbrors samtykke, og dernæst fremlagde et købebrev fra Niels Jensen Fovlum, som med hans
hustru Karen Nielsdatters samtykke sælger den anpart, som hende arveligt er tilfaldet og de
anparter, han har afkøbt hans stedsøn og hans svoger Peder Nielsen til Laurids Christensen, og da
bevises med skøde 20/3 1643, at hr Peder Nielsen præst i Kristrup har givet sin svoger Niels Jensen
Fovlum borger her sst skøde på sin tilfaldende anpart i hans salig fars gård, som hans stedmor
Maren Podemester iboer, så skødede Niels Jensen Fovlum rådmand her sst til Laurids Christensen
Mollerup al den lod og anpart hr Peder Nielsen i Kristrup arveligt er tilfaldet i hans salig fars gård,
og den anpart hans hustru Karen Nielsdatter og hendes søn Niels Nielsen Mollerup arveligt er
tilfaldet i hendes salig far Niels Podemesters gård, som Laurids Christensen Mollerup iboer.

(123)



** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Mikkel Tygesen rådmand her sst, som er værge for Rasmus
Pedersen Skov, salig Peder Skovs søn angående hans ejendom, som de imod hans skøde og
adkomster vidner og dom forholder ham, og han formener, de straks ham sin ejendom at ryddelig
gøre og udlægge, eller derfor at lide æskningsdom, hvorefter Rasmus Pedersen Skov fremlagde sit
indlæg, at hans medarvinger efter hans salig far bør have lovligt varsel, dateret Viborg 13/3 1650.
sagen blev opsat 6 uger.

(124)

** Anders Nielsen Let på sin husbond Mikkel Tygesens vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede
dom over efterskrevne gældnere for deres gæld, som de blev tildømt at betale.

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele for hovedgæld.

** Anders Andersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Sørensen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld

(125)

** Christen Sørensen Snedker. synsmænd tilstod, at de havde synet salig Ib Sørensens børns
ejendom, som Christen Sørensen Snedker er værge for.

(126)

** Mikkel Nielsen Hjermind lod fordele for hovedgæld.

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg første gang æskede af Niels Jensen Hadsten rådmand i
Randers 101 rigsdaler efter hans brev, hvorfor han af landsdommerne er tildømt at lide rigens
æskning.

** Jens Steffensen her sst lod fordele for hovedgæld Anne Smedekone her sst og hendes datter
Bodil Christensdatter.

** Poul Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Poul Christensen Bager her sst lod fordele for hovedgæld.

(127)

** Peder Jensen Hadsten her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld
efter deres skadesløsbreve, som de blev tildømt at betale.

** lensmand Henrik Thott på KM vegne og borgmester og råd på rettens vegne gav til kende, at da
en del af borgerskabet i Randers sig til fordrister imod recessen at bruge andet mål vægt og alen end
den om formeldte, så advares alle og enhver om ikke at bruge anden vægt mål eller alen at måle
med, end som recessen om formelder og indeholder, og de som sligt gør, ikke aleneste have



forbrudt hvis, som med andet end Københavns og sjællandsk vægt mål og alen bliver målt, mens
der foruden at straffes som vedbør.

(128)

** Jørgen Christensen på Kirsten Erik Holms vegne her sst fordrede dom over efterskrevne for
gæld, som de blev tildømt at betale.

** Hans Madsen Værum her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld,
som de blev tildømt at betale.

(129)

** Tomas Poulsen borger her sst havde tiltale til efterskrevne for 1400 rigsdaler in specie, som er
resten af 3533 rigsdaler in specie, han efter deres begæring på deres vegne til den udlovede
kontribution i den svenske fejdetid til Hamburg og Lübeck optaget med stor livsfare, dem til hjælp
at fuldgøre de 24000 rigsdaler, som udlovet var, hvilke deres udgivne brev og forpligt ikke skal
have efterkommet, og han fremlagde samme deres brev, dateret Randers 27/6 1648 med deres
underskrifter, og dernæst fremlagde et afregningsbevis. varsel til efterskrevne. sagen blev opsat 6
uger.

(133)

** hr Oluf Olufsen sognepræst her sst havde tiltale til Laurids Mikkelsen i Hinge og Tomas
Sørensen i Galten, som på menige sognemænds vegne havde sted og fæst Galten sognetiende KM
anpart af hr Oluf Olufsen, som skulle have været betalt, og satte derfor i rette, om de ikke nu straks
bør betale forbemeldte restants samt for deres forsømmelse have deres stedsmålsbrev forbrudt.
sagen blev opsat 6 uger.

(134)

26/3 1650.

** Jørgen Christensen prokurator på KM rettens og Søren Knudsens vegne. efterskrevne vurderede
de svin for 6 sletdaler, som Søren Jensen Krogsager er anholdt for, som han havde taget på
Krogsager bymark.

** Christen Jensen Korning. efterskrevne vurderede nogle gamle kobberkedler, som han har i pant
af Christen Pedersen i Linde.

(135)

** Hans Maler her sst. efterskrevne vidnede, at de så ham levere Rasmus Nielsen af Borup en ko,
som han lovede, at han skulle overføde.

** mester Tøger Pedersen sognepræst til skt Mortens kirke her sst efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til Poul Jensen Lang i Haslund for resterende korntiende efter hans fæstebrevs indhold, og
fremlagde en kopi af samme fæstebrev, dateret 24/6 1635, samt sit skriftlige indlæg, hvorefter der



blev afsagt dom: Poul Lang bør sit resterende tiendekorn straks at levere samt at have sit fæstebrev
forbrudt.

(137)

** Hans Nielsen Holt her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for hvis, de
ham skyldig er, som de blev tilfundet at betale.

** Clemend Sørensen Skibsmand efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Rasmussen
Skrædder her sst for 5 daler, som han blev tildømt at betale.

** Christen Sørensen Snedker efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Oluf Tomasen Smed her sst
for 3 sletdaler, som rester af hans husleje, som han blev tildømt at betale.

(138)

** Mads Pedersen Essenbæk borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels
Rasmussen foged i Jebjerg for hans voldsbøder, som han til ham efter loven er faldet for, og
fremlagde samme sandemands ed, hvorpå han blev tilfundet samme bøder at betale.

** Christen Nielsen Prim friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

(139)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg 2.gang æskede af Niels Jensen Hadsten, rådmand i Randers,
101 rigsdaler med rente skade og interesse og omkostning efter hans udgivne skadesløsbrev, som
han af landsdommerne er tildømt at lide rigens æskning for.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Pedersen Spliid her sst lod fordele for hovedgæld.

(140)

** Christen Sørensen Snedker lod fordele for hovedgæld.

** Mads Pedersen her sst havde tiltale til Niels Knudsen i Hadbjerg for 100 sletdaler efter hans
skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

** Oluf Rasmussen forrige ladefoged, nu boende i Randers, havde tiltale til Søren Jensen i Skiblund
for øl og øltønder. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen for Cathrine Clausdatter salig Jens Christensens efterleverske her sst hendes
vegne havde tiltale til hr Niels Pedersen i Spentrup for 20 sletdaler, han hende skyldig er, og
fremlagde provst hr Jens Brask i Kovsted hans dom med henfindelse til verdslig ret. sagen blev
opsat 6 uger.

(141)



** Christen Sørensen Nygård her sst lod fordele for hovedgæld.

** Hieronimus Gylden borger i Århus fremlagde en fuldmagt, dateret 6/8 1649 af Karen salig
doktor Niels Fosses, og efter 14 dages opsættelse havde tiltale til doktor Egidius Jensen her sst og
fremlagde efterskrevne breve, først et tingsvidne af Århus byting 4/5 1648, hvor Henrik Mogensen
ridefoged til Århus kapitel på doktor Jacob Matiasen, superintendant over Århus stift, hans vegne
fremlagde et afkald og kontrakt 3/11 1625 angående det jordegods, som doktor Niels Foss og
Elisabet Lauridsdatter ikke har skiftet imellem hver andre, som Niels Foss har bevilget, at hans mor
Elisabet Lauridsdatter må nyde hendes livstid, og derimod har Elisabet Lauridsdatter bevilget at
hvis oppebørsel, hun af doktor Niels Fosses ejendom oppebærer, skal han og hans arvinger efter
hendes død i den gård, hun iboer, af hendes arvinger forlods at udgives og afbetales, og han
fremlagde en anden kontrakt, hvori Elisabet Lauridsdatter forpligter hendes arvinger til at
efterkomme ovenstående kontrakt, og Henrik Mogensen fremlagde sin skriftlige klage, og der blev
fremlagt et tingsvidne af Århus byting 21/3 sidst forleden, hvor Hieronimus Gylden fremlagde
doktor Jacob Matiasens tilbud om at give sagen på to dannemænd på begge sider og en opmand,
hvorefter blev fremlagt to gældsbreve, det første lydende på 50 sletdaler, som Niels Foss har lånt
Elisabet Lauridsdatter, dateret Lund 2/7 1629, og det andet lydende på 50 sletdaler, som hr Svend
Hansen Arbo havde lånt Elisabet Lauridsdatter i forgangen svenske tid, dateret 22/1 1647, og
dernæst fremlagde en antegnelse på kvittanser og beviser, som salig Elisabet Lauridsdatter har
udgivet på salig doktor Niels Fosses penge, som hun har annammet og oppebåret. sagen blev opsat
14 dage.

(147)

** Oluf Rasmussen forrige ladefoged, nu i Randers, lod fordele for gæld.

** Niels Jensen Fovlum efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som skal være
ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Groers Madsen borger her sst og forrige års kæmner her sst. borgmester og råd gav ham
fuldmagt på byens vegne at tiltale og opkræve af byens borgerskab og indvånere deres årlige skat.

** Groers Madsen på borgmester og råd og byens vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over
efterskrevne borgere her sst, som ikke vil udgive deres årlige skat, hvorefter der blev fremlagt
skriftlige svar, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør at betale deres skat.

(149)

** Groers Madsen på borgmester og råd og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne borgere og indvånere, som rester med deres årlige skat, og forbemeldte borgerskab
blev tildømt at betale deres skat.

(151)

1/4 1650.



** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Hjerminds efterleverske,
hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Bartolomeus Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter salig Jens Christensens her sst hendes vegne havde
tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** doktor Egidius Jensen her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(152)

** Mads Pedersen Essenbæk havde tiltale til Rasmus Jensen hos hans bror i Torsø for gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen, foged på Svostrup, begærede 3.ting over Søren Knudsen byfoged her sst efter
forrige dom for 150 daler, og da samme dom står ved magt, kunne Jens Jensens 3.ting ikke
forhindres.

(153)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg æskede 3.gang af Niels Jensen Hadsten rådmand i Randers
101 rigsdaler, som han ham skyldig er efter hans brev, hvorfor han af landsdommerne er tildømt at
lide rigens æskning.

** Søren Jensen Lang borger her sst lod læse og påskrive er pantebrev, hvori Søren Knudsen borger
her sst gør vitterligt, at han er Søren Lang skyldig 90 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham
efterskrevne gods.

(154)

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Maren, salig Jens Jensen Hofmands efterleverske, og
hendes børn deres vegne efter 6 ugers ophold fordrede dom over efterskrevne, som er dem gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. doktor Egidius Jensen her sst gav hans svoger Jesper
Lauridsen tingsvidne, at den dele, han 11/3 over Peder Tomasen på 150 rigsdaler har ladet
forhverve, skal være kasseret død og magtesløs, eftersom han på Peder Tomasens vegne har betalt
ham, hvorefter han løslod Peder Tomasen borger her sst af al den lovmål og forfølgning, som han
har haft ham i for 150 rigsdaler.

(155)

** Jesper Lauridsen borgmester. Peder Tomasen borger her sst skødede til Jesper Lauridsen den
gård, han selv påboer sst, samt en bod sst.

(156)



** Poul Jensen Dons her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Knudsen byfoged her sst på KM og rettens vegne førte i rette Søren Jensen, barnfødt i
Krogsager, som er fængslet for to svin, som han havde taget i stedet for to af hans egne på
Krogsager mark, efter hans bekendelse, men da ingen har villet vedkendes samme svin, er han for
Guds skyld benådet sin tilbørlige straf, dog med slig vilkår, at han aldrig skal lade sig befinde i
Dronningborg len under sit livs fortabelse.

(157)

8/4 1650.

** Mads Poulsen her sst på Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske, her sst hendes
vegne betalte Tomas Christensen i Mostrup. kirkeværge til Hald kirke 4 daler, som rester på det
kirkekorn, hendes salig mand havde bekommet 1642.

** Christoffer Jensen Dons hans bror Poul Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens efterleverske, sst hendes
vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Niels Andersen Kare borger sst for 35 sletdaler
efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

(158)

** doktor Egidius Jensen sst fremlagde et gælds pantebrev, udstedt af Peder Tomasen, borger sst,
lydende på 50 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans have og ejendom uden for Vesterbro,
dateret 8/4 1650 Peder Tomasen egen hånd.

(159)

** hr Christen Pedersen i Hjermind fordrede dom over Peder Tomasen borger sst for 150 rigsdaler
efter hans håndskrifter, dateret 29/12 og 20/9 1641. sagen blev opsat 6 uger.

** Mourids Lauridsen skibstømmermand sst fordrede dom over Peder Jensen indvåner sst for 10
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Karen Jensdatter, salig Mads Jensen Ørsteds, og hendes børn Peder
Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsen deres vegne havde tiltale til Peder Nielsen i Østrup,
herredsfoged i Støvring herred efter 6 ugers opsættelse for 35 sletdaler med rente, som skulle have
været betalt 20/2 1634, og desuden tiltale for hans salig hustrufar Hans Jensens gæld børnepenge 28
sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(160)

** Jørgen Christensen på Karen Jensdatter, salig Mads Jensen Ørsteds, og hendes børn Peder
Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsen deres vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anne



Troelsdatter, salig Niels Jensen Kyvlings, sst med sin datter Anne Nielsdatter for 9 sletdaler, som
hendes salig mand var Mads Jensen skyldig efter håndskrift, dateret 23/5 1631, og fremlagde et
tingsvidne her af tinget 23/2 1646, hvori Niels Jensen forpligter sig at betale samme gæld, som hans
arvinger nu blev tildømt at betale inden 15 dage.

(161)

** Peder Nielsen Worm på Karen Madsdatter, salig Simon Simonsen Fox, hans efterleverskes
vegne. Laurids Jensen i Brøstrup i Hygum sogn ved Ribe på sine egne og hans søster Maren
Jensdatter i Fole hendes vegne, Hans Nielsen i Jels i Gram herred på hans hustru Berete Jensdatters
vegne bekendte at have været over et arveskifte med Karen Madsdatter, eftersom ingen andre dertil
på fædrene side findes kan, som er om al den arv, de tilfaldet er efter deres salig morsøstersøn og
svoger Simon Simonsen Fox.

(162)

** Jens Jensen Ray sst. Laurids Jensen i Brøstrup i Hygum sogn på sine egne og søster Maren
Jensdatters vegne i Fole Hans Nielsen i Jels på hans hustru Berete Jensdatters vegne gav ham afkald
til på deres vegne at underskrive den afkald, de har givet Karen Madsdatter her sst efter hendes salig
husbond Simon Simonsen Fox sst.

** Peder Ankersen borgmester her sst på mester Tøger Pedersen, sognepræst til skt Mortens kirke,
sst hans og egne vegne. synsmænd vurderede Niels Andersen Kare hans forrige gård sst, han selv
påboer.

** Mads Pedersen Essenbæk sst lod fordele for hovedgæld.

(163)

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg tog 4.ting for rigens æskning over Niels Jensen Hadsten sst
for 101 rigsdaler efter hans obligation.

** Jørgen Christensen på Rasmus Hansens tjenestepige Karen Jensdatters vegne lod fordele for
hovedgæld.

** Mads Hansen rådmand sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten sst. hr Poul Jensen, sognepræst i Gerlev, på hans søn Jens Poulsens vegne
skødede til Peder Jensen Hadsten en fjerdepart i den halve forfaldne gård i Brødregade, som Jens
Poulsen arveligt er tilfaldet efter hans salig oldemor Maren Madsdatter Housens, fordum borgerske
sst, og desligeste Peder Tomasen borger sst skødede til Peder Jensen Hadsten de to halvparter i
samme gård, som han arvede efter hans salig oldemor Maren Housens efter skiftebrevs indhold.

(165)

** Jørgen Christensen, foged på Ulstrup, stævnede Jacob Mikkelsen skrædder sst for gæld til hans
husbonds tjener Tomas Jensen i Vinge og fremlagde tingsvidne af Hovlbjerg herredsting 6/12 1649
angående samme gæld, hvortil Jacob Mikkelsen svarede, at Tomas Jensens søn Jens Tomasen i



Vellev har vidnet, at han har leveret ham en bøsselås i København, hvilket ikke bevises, dateret 8/4
1650, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Mikkelsen benægter at have bekommet en bøsselås,
tilstedes ikke Jørgen Christensen 3.ting.

(166)

** Peder Nielsen Worm på salig Laurids Capperns børns vegne opbød til lysning hans gård, om
nogen den vil leje og give deraf sædvanlig leje.

** Anders Christensen Bager sst begærede at ville have 3.ting til Peder Christensen Kock borger sst
anlangende 3 sletdaler på Jacob Nielsens vegne sst, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Nielsen
mener, denne tiltale anrører hans navn, tilstedes der ikke Anders Christensen 3.ting.

(167)

** Rasmus Hansen, forrige Mikkel Tygesens tjener, sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen, foged på Svostrup, lod fordele Søren Knudsen byfoged sst for 150 sletdaler efter
doms indhold.

** Jørgen Christensen på Karen Lauridsdatters vegne, som tjente Inger Jacobsdatter, salig Mads
Sørensen Værums, lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Else Jensdatters vegne, som tjener Inger Jacobsdatter sst, lod fordele for
hovedgæld.

22/4 1650.

(168)

** Poul Mogensen på sin mor Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens, forrige KM tolder og
rådmand sst, hans efterleverske sst hendes vegne. doktor Niels Bendtsen residerende medicus i
Ålborg skødede til Margrete Poulsdatter den part og andel, som han er arveligt tilfaldet efter hans
mormor Kirsten Madsdatter, fordum borgerske sst, i en gård i Randers, og de parter, som han
arveligt efter hans salig søskende Hans Bendtsen den yngre og Maren Bendtsdatter er tilfaldet.

** Niels Mouridsen skibbygger sst. Christen Jensen i Løvskal på sin hustru Berete Knudsdatters
vegne Las Pedersen i Nørbæk på sine egne vegne og på to sine søskende Henrik Pedersen og Ellen
Pedersdatters vegne, han er formynder for, de bekendte at have været over et arveskifte med deres
svoger Niels Mouridsen, som er om den arv, dem arveligt tilfaldet var efter deres salig søster hans
hustru Ellen Pedersdatter, og de havde derfor givet ham afkald.

(169)

** Jacob Nielsen sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Poul Christensen Bager borger sst
angående jordskyld, som er tilfaldet ham på skifte efter hans salig forældre, som salig Christen
Bagers børn tilkom, og han fremlagde et pergament skødebrev på samme ejendoms jordskyld, hvori
Terkild Andersen Suder borger i Randers vedkender sig at have købt et stykke jord, som hans hus



nu på står, dateret skt Mortensdag 1539, og dernæst fremlagde Jacob Nielsen tre pergaments skøder
på samme jordskylds ejendom, udstedt 20/11 1592 24/8 1607 og 18/12 1609, og satte i rette, om
ikke han, som samme jordskyld ejer, skal have samme ejendom tilbage, hvorimod Poul Christensen
Bager fremlagde et pergaments brev anlangende samme jordskylds ejendom, hvormed Jens
Hofmand rådmand sst skøder til Terkild Andersen Suder et stykke jord og ejendom, dateret skt
Mortens dag 1539, og dernæst fremlagde han fire pergaments skøder på samme ejendom, dateret
1574 24/10 1606 7/10 1616 26/2 1649, hvorefter blev fremlagt en lodseddel på samme ejendom,
som tilfaldt ung Christen Christensen, dateret Randers 24/10 1635, og derefter blev fremlagt af
Christen Christensen Bager sst på hans bror hr Christen Christensen sognepræst til Vistoft kirke på
Mols hans vegne et brev, at den ejendom, han i sin barndom arvede efter hans salig far, har han
solgt til hans bror Poul Christensen i Randers, og at han bør søges til sit værneting, hvorefter Poul
Bager fremlagde sit indlæg, hvorpå der blev afsagt dom: da Poul Christensen og Jacob Nielsen
fremlægger skøder, som ikke stemmer overens, så henfinder byfogden den sag til hans
overdommer.

(174)

** Poul Christensen Bager sst tilbød Jacob Nielsen sst den resterende jordskyld, de nu er i trætte
om, at ville betale, hvortil han svarede, at det skulle have været gjort i tilbørlig tid.

** Rasmus Jespersen rådhusskriver sst med fuldmagt af Peder Ankersen og Jens Bay efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Peder Worm sst for 51 rigsdaler hans kontribution, som rester i de 24000
rigsdaler kontribution til de to svenske oberster 1644, hvortil Peder Worm svarede, at der ingen
fuldmagt fremlægges eller de interesserede navngives, og mente derfor for tiltale fri at være,
hvorfor byfogden dømte, at ingen dom over ham burde udstedes, før anderledes forklares.

(176)

** Rasmus Jespersen rådhusskriver sst fremlagde fuldmagt af Peder Ankersen og Jens Bay og efter
6 ugers opsættelse på borgmester og råd deres vegne havde tiltale til mester Tøger Pedersen
sognepræst sst Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens, med sine børn Gjøreld Knudsdatter og
Kirsten Knudsdatter, Gertrud Pedersdatter salig doktor Niels Søren Hofmands med sine børn Niels
Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen og Maren Sørensdatter for en sum penge
nemlig 340 rigsdaler, deres salig mormor Anne Poulsdatter Bays i den takserede kontribution med
resterer i de 24000 rigsdaler, som til de svenske regimenter 1644 skulle været betalt, hvortil Jacob
Nielsen på deres vegne svarede, at Rasmus Jespersen ingen fuldmagt har af Niels Maltesen, og
mener derfor ikke at lide nogen dom, af hvilken grund byfogden ingen dom turde at udstede, før en
fuldkommen fuldmagt fremlægges.

(177)

** Peder Nielsen Worm sst begærede tingsvidne, og Niels Knudsen byskriver opstod og var meget
svag og begærede, at Peder Worm i dag i hans sted ville betjene retten.

** Mads Poulsen KM tolder sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(178)



** Mads Poulsen KM tolder efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham
gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jens Nielsen, forrige skriver på Dronningborg, fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter, salig Niels Jacobsens fordum borgmester sst, hendes
vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Groers Madsen borger sst for 50 rigsdaler, hans
hustrufar salig Peder Jensen Let var hende skyldig efter hans brev til gudfrygtige pige Maren
Nielsdatter, salig Niels Pedersens sst, dateret 20/2 1641, hvortil Groers Madsen fremlagde et
skiftebrev udstedt 14/1 1647 efter salig Peder Jensen Let, hvori er indført Maren Nielsdatters gæld,
som Peder Lets søn Mikkel Pedersen Let lovede at betale, og dernæst fremlagde sit skriftlige
indlæg, at han intet havde arvet efter den salig mand eller hans salig hustru, hvorefter der blev
afsagt dom: da arv og gæld efter den salig mand ikke til tinge er afsagt, så bør Groers Madsen betale
gælden.

(181)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters, salig Mogens Skovs, vegne sst lod fordele for
hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatters, salig Bendt Hansens, vegne lod fordele for
hovedgæld.

(182)

** Peder Christensen Kock sst lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Jespersen lod fordele for hovedgæld.

** Frands Rasmussen sst lod fordele for faldsmål.

** hr Niels Jørgensen i Them og hans medarvinger efter salig Mikkel Christensen slotsfoged deres
vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Valentin Timmermann apoteker, som forrige boede i
Randers og nu i Landskrona for hans udgivne breve, det første lydende på 50 rigsdaler, dateret 5/3
1644, og det andet på 230 sletdaler, dateret 12/6 1640, hvorefter Valentin Timmermann blev tildømt
at betale sin resterende gæld.

(184)

** Oluf Rasmussen Ladefoged borger sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Villads Andersen
i Lem for 6 sletdaler, han var ham skyldig, som han blev tilfundet at betale.



** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter salig Niels Jespersens efterleverskes vegne havde
tiltale til Groers Pedersen i Essenbæk for 12 sletdaler, han var hende skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Hans Sørensen KM tolder i Ålborg efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Rasmus
Bendtsens hustru Marine Henriksdatter i Randers og til salig Rasmus Bendtsens arvinger doktor
Niels Bendtsen i Ålborg mester Søren Hansen Mads Hansen rådmand i Randers på sine egne og sin
bror Peder Hansens vegne Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne Hansdatters vegne
Karen Akselsdatter salig Bendt Hansens i Randers hans efterleverske med deres datter Maren
Bendtsdatter Henrik de Hemmer borger i Ålborg på sin hustru Karen Hansdatters vegne Jacob
Bendtsen i Randers Søren Jensen Hofmand hører i Ålborg skole og Laurids Christensen borger i
Ålborg på sin hustru Maren Jensdatters vegne belangende 170 rigsdaler, som Hans Sørensen har
leveret salig Rasmus Bendtsen 20/2 1639, som han mener hans arvinger bør at betale, og fremlagde
salig Rasmus Bendtsens brev, dateret Ålborg 20/2 1639, og dernæst hans sendebrev, dateret
Randers 24/6 1639, hvorefter der blev afsagt dom: Hans Sørensen bør have sin betaling af salig
Rasmus Bendtsens arvinger.

(187)

** Johan Seckmand skriver på Dronningborg på KM og hans husbond Henrik Thotts vegne lod i
rette føre Mette Svendsdatter, som sagde sig at være født i Hammerum herred i Bjestrup, som har
været anholdt for 3 børn, hun har avlet i løsagtighed efter tingsvidne til Nørhald herreds ting 27/11
1649, hvori hun berettede om hendes børns fødsler, og at alle er døde, det ene blev navnløst født, og
fire kvinder begravede det i kirkegården, og nu begærede hun, at hun måtte udstå hendes straf, og
Johan Seckmand satte i rette, det Mette Svendsdatter burde for samme hendes onde bedrifter efter
recessen at straffes til kagen, hvilket hun blev tildømt.

(188)

29/4 1650.

** Mads Hansen rådmand sst lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Jensen Korning sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Lauridsen sst. Hans Jensen, forrige Mads Poulsen, KM tolder og rådmand sst, hans
forrige tjener løslod Jørgen Lauridsen af al den lovmål, han har haft ham i, både i rigens forfølgning
og i alle andre måder.

(189)

** Laurids Christensen, KM tolder og borger i Kristiansand i Norge. Jørgen Lauridsen borger i
Randers tilstod at være Laurids Christensen skyldig 492 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin
gård sst.

(190)



** Niels Andersen Vinter, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Henrik Henriksen Stenhugger borger sst for 35 sletdaler for 40 tønder byg og fremlagde hans brev,
dateret 7/4 1648, og Niels Vinter fremlagde hans skriftlige indlæg, dateret Hevringholm 15/2 1650,
hvorefter der blev afsagt dom: Henrik Stenhugger bør betale sin gæld.

(191)

** Hans Friis til Kragerup lod læse og påskrive et pantebrev, udstedt af Peder Nielsen i Østrup,
herredsfoged til Støvring herred, på en sum penge 400 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin
gård i Randers, dateret 9/4 1650, hvorefter Niels Jensen Hadsten rådmand sst på Peder Nielsen
Østrups vegne pantsatte samme gård til Hans Friis.

(193)

** Jens Nielsen Hjermind efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Anders Pedersen i øster
Velling for 18 skilling efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Johan Jørgensen borger sst havde tiltale til Peder Sørensen Bager sst, for han har pløjet Johan
Jørgensens halve ager i Østervang og ført sæd deri, som han formente, han havde forbrudt. sagen
blev opsat 6 uger.

(194)

** Rasmus Hansen på Jens Jensen Mogensen sst hans datter Else Jensdatter og Morten Tygesen i
Enslev hans hustru Inger Pedersdatter Skovs vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som var salig Peder Skov rådmand sst skyldig, som de på lod og lykke arveligt er
tilfaldet, og som gældnerne blev tildømt at betale.

** Rasmus Hansen på Jens Jensen Mogensens vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over
efterskrevne, som er ham skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(195)

** Rasmus Jonsen af Skovgård efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Aksel Sørensen sst for 21
rigsdaler efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters, salig Mogens Skovs, vegne efter 6 ugers opsættelse
fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatters vegne sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over
efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(196)

** Rasmus Hansen på Kirsten Erik Holms hustrus vegne sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom
over Jens Nielsen, som kaldes Junker, i Sael for 7 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Jacob Nielsen sst lod fordele for hovedgæld.



** Poul Christensen Bager sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Hadsten i Ålborg lod fordele for hovedgæld.

(197)

** Poul Jensen Tved her sst havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byfoged sst, for 15 daler efter
hans brev. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Madsen Værum sst havde tiltale til Jørgen Hansen på Clausholm for 6 rigsdaler for øl, han
i Hans Madsens hus fortæret havde og for et stenkrus, han skal have sønderslået. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Pedersen på Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens fordum rådmands efterleverske,
hendes vegne til 4.ting opsagde til Antoni Carlsen Prytz Randers hospital den gård, hendes salig
mand og hun selv nogen tid har haft i leje af hospitalsforstanderen.

(198)

** Christen Sørensen Snedker her sst på salig Jens Sørensen Snedkers børns vegne, som han er
formynder og værge for. efterskrevne vidnede, at Rasmus Tomasen, som boede i samme børns gård,
han uddrog med svenskens folk, som havde deres logi sst, og Knud Pedersen Smed, som boede i
Råsted, han uddrog til Sjælland, og var meget forarmet.

** et andet vidne, at Las Nielsen, som boede i Fruerlund, var så forarmet, at han gik om og betlede,
og havde intet at betale med, og det bevistes med landstings stævning, at Rasmus Tomasen, som
boede i Randers og Knud Pedersen Smed stævnedes anlangende hvis, de er salig Jens Sørensen
Snedkers børn skyldig blevet efter deres breve.

** Johan Seckmand skriver på Dronningborg. efterskrevne vidnede, at de i borggården så, at
Bastian Rytter kom og så sig om, og skriveren spurgte ham, hvem han ville tale med, hvortil han
gav til svar, at han spurgte ham altid og måtte vist have nogen anden mening dermed, og med vred
hu gav ham mange uartige ord, og gik siden ned af slottet.

(199)

** Niels Madsen Fænrik sst på Mette Albæks arvingers vegne, nemlig Søren Nielsen på sin hustru
Berete Andersdatters vegne og Søren Andersen i Vejlby hendes bror på sine egne vegne lod fordele
for hovedgæld.

(200)

** Niels Madsen Fænrik lod fordele for hovedgæld.

** Berent Schrøder af Lübeck havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.



** Jacob Nielsen i Randers efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mikkel Tygesen rådmand sst,
som er værge for Rasmus Pedersen Skov, salig Peder Skovs søn, og til Rasmus Pedersen selv for
æskningsdom, formedelst de efter hans skøder adkomster og vidner forholder ham sin ejendom,
som ham imod hans vilje og minde er frakommet, som de straks bør ryddelig gøre, hvorefter
Rasmus Pedersen Skov fremlagde sit indlæg, at han ikke ved nogen ejendom, som han ham skulle
have forkrænket, og mener, at hans medarvinger bør stævnes, efterdi det er ejendom anlangende, og
intet endeligt skifte efter hans salig forældre er gjort, dateret Viborg 10/3 1650 Rasmus Skov egen
hånd, hvilket indlæg Jacob Nielsen mente, ikke burde at ansees, efterdi han ikke er hans egen værge
men en skoleperson og under pen og ris, og han fremlagde et synsvidne 24/12 1638 på hans
ejendom i Vestergrave, hvor de synede en stald og plankeværk, hvorefter han fremlagde to
synsvidner 19/6 1648 på samme plankeværk, og derefter fremlagde to tingsvidner 3/7 1648, hvori
efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede om plankeværk mellem Jacob Nielsens og salig
Peder Skovs gård, hvorpå Jacob Nielsen fremlagde et pergamentskøde, udstedt her af tinget 22/5
1598, hvor salig Niels Jacobsen fremlagde et pergaments skødebrev, dateret 1564, hvor
Bartolomeus Jensen borger sst sælger en ejendom til Jep Hofmand borgmester sst, hvorefter Jacob
Nielsen fremlagde en dom her af tinget 21/8 1648, at da salig Peder Skov skal have ladet indbygge
på Jacob Nielsens grund til skade og fortrængsel, da bør Rasmus Pedersen Skov at udlægge Jacob
Nielsen sin ejendom, og dernæst fremlagde han en dom af Viborg landsting 28/3 1649, hvor Jacob
Nielsen og Mikkel Tygesen bevilgede samme omtvistede ejendom anlangende, på fire dannemænd
dem at forene, og derefter blev fremlagt to breves afsigt belangende samme ejendom, og de befandt,
at salig Peder Skov havde ladet opsætte et halvtagshus ind på Jacob Nielsens ejendom, hvortil
Mikkel Tygesen fremlagde en fuldmagt af Rasmus Pedersen Skov til hans svoger Mikkel Tygesen
til på hans vegne at svare imod Jacob Nielsens tiltale, og han fremlagde en dom af Viborg landsting
28/2 1649 samt to pergaments skøder, det første udstedt her af tinget 5/8 1611, hvori Peder
Bertelsen, barnfødt i Randers, og da borger i Malmø i Skåne solgte til Mikkel Sørensen borger her
sst en hans salig far Bartolomeus Jensen og salig mor Anne Hansdatter, fordum borger sst, deres
gård i Randers, og dernæst et andet skøde udstedt her af tinget 26/7 1641, som salig Hans
Lauridsens søster Dorte Lauridsdatter udgivet har til Peder Skov sst, som indeholder, at Dorte
Lauridsdatter, salig Rasmus Mikkelsens, sst skødede til Peder Mogensen Skov en gård i Randers,
og dernæst blev fremlagt Peder Skovs regnskabsbog, hvori findes skrevet: 21/7 1641 blev Jacob
Nielsen på Vindumgård og jeg forenet om et stykke jord imellem Dorte Lauridsdatters ejendom og
Jacob Nielsens fire boder, og Mikkel Tygesen fremlagde hans skriftlige indlæg, og Jacob Nielsen
fremlagde sit svar, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Pedersen Skov bør straks ryddelig gøre
og udlægge Jacob Nielsen sin ejendom, som på de førnævnte steder at være bygget til skade.

(213)

6/5 1650.

** Jørgen Gørtner Felbereder sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen Mollerup sst lod fordele Laurids Christensen Mollerup sst, for han ikke med
ham ville møde at gøre med ham sin brorsøn Niels Nielsen student regnskab for hans patrimonium.

** Rasmus Pedersen sst på Rasmus Pedersen i Askildrup hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Henrik Henriksen Stenhugger sst lod fordele for hovedgæld.



(214)

** Søren Gundesen tjenende i Randers havde tiltale til Søren Pedersen, nu boende i Støvring, og lod
ham fordele for gæld.

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter salig Jens Christensen, forrige rådmand sst, hans
efterleverske sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over hr Niels Pedersen,
sognepræst i Spentrup, for 20 sletdaler, som han er i løfte for hans bror Anders Pedersen i øster
Velling, og fremlagde hans brev, dateret 9/8 1649, hvilken gæld han blev tilfundet at betale.

(215)

** Oluf Rasmussen, forrige ladefoged, nu boende her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Søren Jensen i Skiblund for 9 daler, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Olufsen foged på Holbækgård. Hans Jensen Pottemager i Avning solgte og skødede til
Niels Olufsen hans ejendom i Vestergrave.

(216)

** Peder Mortensen i Hinge på sin husbond Oluf Parsberg til Jernit KM befalingsmand over
Skanderborg og Åkær len hans vegne havde tiltale til mester Steffen Dreyer i Randers for en
kontrakt 15/3 1648 angående et grundmuret hus på Hagsholm, hvilken han ikke har efterkommet,
men for hans forsømmelse er samme hus færdig at nedfalde, og satte i rette, om mester Dreyer ikke
bør hans kontrakt at efterkomme og det igen at opmure, eller lide dom.

(217)

** Peder Mortensen i Hinge på Laurids Gundesen, forrige foged på Tulstrup, hans vegne havde
tiltale til mester Steffen Dreyer indvåner her sst for 30 rigsdaler efter hans brev.

** Niels Jensen Hadsten. efterskrevne tilstod, at de havde været syn til et fald jord, som Niels
Jensen havde ladet tilså, og på samme rug var gjort skade af heste og hopper for en tønde rug.

(218)

** borgmester Jeppe Lauridsen fremlagde et brev, hvori Oluf Olufsen i Randers tilstår, at han for en
sum lånte penge er indlagt i salig Tomas Bagers gård, og eftersom han er Jeppe Lauridsen en sum
penge skyldig, så overdrager han ham samme indlæg.

** Rasmus Jespersen på borgmester råd og interesseredes vegne her sst havde tiltale til Søren
Knudsen, forrige byfoged sst, for 38 rigsdaler, som er hans kontributionsrest, han i næst forleden
svenske tid er skyldig blevet, og for 59 rigsdaler, som er Jens Pedersen Guldsmeds og Anne
Poulsdatters kontributionsrest. sagen blev opsat 6 uger.

(219)



** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne havde tiltale til Peder Nielsen Worm sst for 51
rigsdaler, han i næst forleden svenske fejdetid i de udlovede 24000 rigsdaler her af byen til de to
svenske oberster skulle have udgivet, som han endnu med resterer. sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. efterskrevne tilstod, at de havde været syn til hans rugagre,
som var meget nedtrådt af hopper og fæ, hvor der var gjort skade for en tønde rug.

** Frederik Jørgensen. efterskrevne tilstod, at de var med byfogden at gøre Frederik Jørgensen og
Jens Pedersen Spliid udlæg efter dom fra Jacob Pedersen for hvis, han er blevet skyldig.

(220)

** Peder Jensen Hadsten sst lod fordele for hovedgæld.

** Eseias Krøger af Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Aksel Sørensen borger her sst
for gæld efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst lod læse og påskrive et forpligtsbrev, at da underskrevne
Rasmus Rasmussen her sst 3.pinsedag med hug og slag har overfaldet hans hustru uden tilbørlig
årsag, så bepligter han sig til, at dersom han sig enten imod hans øvrighed borgerskaber og hans
hustru med hug slag eller skældsord lader befinde, da skal han pågribes og i fængsel henføres på
Bremerholm.

(221)

** Rasmus Hansen på Karen Mogensdatter, Peder Ankersen borgmesters hustru sst, hendes vegne
lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Hansen på Karen Mogensdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

(222)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst på salig Hans Hattemagers fire børns vegne begærede 3.ting til
salig Anders Andersen Hjerminds efterladte hustru og børn belangende den arvegods, deres salig far
for forbemeldte fire børn har haft under værgemål at forestå efter dom 4/3 sidst forleden, og
fremlagde en varsels seddel til salig Anders Andersen Hjerminds hustru Maren Mikkelsdatter i
Randers og deres børn Søren Andersen, Anders Andersen, Mikkel Andersen, Anne Andersdatter
Frederik Jørgensens hustru, Anne Andersdatter salig Niels Jespersens hustru, med deres børn Jesper
Nielsen og Laurids Nielsen og anden Anne Andersdatter, samt hr Peder Andersen i øster
Brønderslev og hans søskende sst Margrete Andersdatter og Mikkel Andersen, hvorefter Maren
Mikkelsdatters søn mødte med en landstings stævning belangende samme sag at være indstævnet,
og mente hun ingen 3.ting burde derfor at overstedes, hvorpå der blev afsagt dom: da sagen er
indstævnet for landsting, kunne intet 3.ting stedes.

(223)

13/5 1650.



** Niels Nielsen Mollerup lod fordele for hovedgæld.

(224)

** Peder Esbensen i Hollandsbjerg lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** doktor Egidius Jensen efter 5 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Rasmus Jensen hos
hans bror i Torsø for gæld, som han blev tilfundet at betale.

** Niels Madsen Fænrik sst på salig Mette Pedersdatter salig Jens Andersen Albæks efterleverske
hendes arvingers vegne havde tiltale til Peder Jensen Købmand i Randers for 5 daler. sagen blev
opsat 6 uger.

(225)

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens efterleverske sst, hendes
vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at
betale.

** Rasmus Jespersen på borgmester råd og byens vegne havde tiltale til efterskrevne, for de sig
modvilligt anstiller og ikke ville indfordre KM påbudne skatter, som han formener, de derfor selv
bør at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(226)

** Christoffer Jensen sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Jensen sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig,
som de blev tildømt at betale.

** Hans Nielsen Holt kæmner sst på borgmester råd og byens vegne begærede, at ville have et syn
beskrevet, eftersom byens borgere 6/5 har været syn til Vorfrue tårn ved torvet og set hvis, der med
tømmer og jern efter sidste syn 15/2 er taget, dertil svarede Jacob Nielsen sst og begærede, at de
ville lade tårnet syne og færdig gøre hvis derpå er brøstfældigt, så det kan blive ham og omliggende
naboer uden skade, og i synderlighed frygter han mest to store stykker løs mur, som ligger på fald
over hans hus, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Nielsen formener samme tårn ikke skal være
fuldkommen besigtiget og færdig gjort, vidste byfogden ikke noget syn derpå at kunne stede
beskrevet.

(227)

** Peder Jacobsen på ---- lod fordele for hovedgæld.



(228)

20/5 1650.

** Keld Andersen i Hornum lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen Skrædder lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten sst fremlagde salig Mogens Skovs udgivne brev, hvormed han opdrager til
sin svoger Peder Jensen Hadsten en bod, som ham ved lodder efter hans salig mor er tilfaldet,
dateret 15/4 1646, og dernæst fremlagde en fuldmagt af salig Mogens Skovs hustru Mette
Akselsdatter med hendes far Jesper Lauridsen, som er hendes tiltagne værge i denne sag, dateret
Randers 20/5 1650 med deres egenhændige underskrifter, hvorefter Jørgen Christensen gav Peder
Jensen Hadsten skøde på samme bod.

(229)

** Mads Poulsen KM tolder her sst. synsmænd afhjemlede syn på nogen pløjning i Mads Pedersens
toft, næst til Mads Poulsens, som var ganske ompløjet, så hvor tilforn var ryg, er nu ren, så skellet
mellem begge deres tofter er forvildet.

** Mads Poulsen sst. synsmænd afhjemlede syn på et plankeværk om Mads Poulsens kornhave,
næst Mads Pedersens toft, som fandtes øde, så megen skade at være gjort af fæmon i havren, deri er
sået.

(230)

** Mads Poulsen sst. efterskrevne, som af ham var ombedet at granske og sætte, hvor ret skel burde
og af Arilds tid været har imellem Mads Poulsens korntoft og Mads Pedersens kornhave, da hørte
de, at Mads Poulsen forbød Mads Pedersen ikke at pløje i den ager imellem deres tofter, før ret skel
blev gjort, hvortil han svarede, at den skulle blive upløjet.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst svarede imod Mads Poulsens synsvidne og tilbød at gøre ret
skel imellem deres tofter og benægtede, aldrig at have forvildet noget skel.

(231)

** Aksel Sørensen sst havde tiltale til hans bror Mads Sørensen for gæld efter hans skadesløsbreve.
sagen blev opsat 6 uger.

27/5 1650.

** Mads Mortensen, ridefoged på Dronningborg, på hans husbond Henrik Thotts vegne advarede
borgerskabet om at betale deres skatter inden 8 dage, såfremt de ikke vil lide nam og vurdering.

** Søren Gundesen Randers hospitals kældersvend lod fordele for hovedgæld.

(232)



** Peder Ankersen borgmester havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Niels Jacobsen, fordum borger sst, hans datters
vegne lod fordele for hovedgæld Groers Madsen sst for 50 rigsdaler, hans hustrufar salig Peder Let
var hende skyldig.

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatter, salig Mads Sørensen Værums efterleverskes vegne lod
fordele for hovedgæld Sidsel Nielsdatter, salig Jens Hjulmands hustru, her sst med flere.

(233)

** Niels Madsen Fænrik sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Poulsen sst. efterskrevne, som tid efter anden havde tjent salig Christen Tved i Randers,
vidnede om skel og plankeværk mellem hans korntoft, som Mads Pedersen nu ejer, og Mads
Poulsens kornhave.

** Mads Pedersen her sst spurgte Tyri Rasmussen Savmand om samme plankeværk, som svarede,
at det kunne være sat videre, som en hest er lang.

(234)

** Christoffer Adamsen Bartskær sst havde tiltale til Rasmus Nielsen Elkær i Borup for 3 rigsdaler
for hans søns ben, han forbandt, som var sønderslået. sagen blev opsat 6 uger.

** Aksel Sørensen her sst havde tiltale til hans bror Mads Sørensen, barnfødt i Randers, for gæld
efter hans breve. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Pedersen Hattemager sst havde tiltale til Frands Pedersen Hatstafferer sst for 15 sletdaler
efter hans udgivne brev. sagen blev opsat 6 uger.

(235)

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske, her sst hendes
vegne havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, i Randers for 100 sletdaler,
hendes salig forældre hende skyldig var, som hendes salig husbond Mogens Skov efter hans mor
Maren Madsdatter arvet har, og fremlagde Hans Lauridsens sendebrev, hvormed han kendes sig at
være skyldig Maren Madsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske, 100 daler, dateret Randers 1/1
1630. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatter, salig Bendt Hansens efterleverske, her sst hendes
vegne havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, i Randers for 100 rigsdaler
efter hendes salig fars brev, hvormed han kender sig at være hans bror Jesper Lauridsen her sst
skyldig 50 rigsdaler, dateret 6/2 1635. sagen blev opsat 6 uger.

(236)



** Jesper Lauridsen borgmester havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, i
Randers for 100 rigsdaler, som han hendes salig far og mor og hende selv med forstrakt har, og
fremlagde samme brev, hvormed hun kendes sig at være hendes farbror Jesper Lauridsen samme
gæld skyldig, dateret Randers 16/5 1650 Karen Hansdatter egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(237)

** Jørgen Christensen på egne vegne gav last og klage over Mads Jensen Albæk, for han havde
overfaldet truet og undsagt ham, og kaldt ham en skælm og kæltring. sagen blev opsat 6 uger.

(238)

** Mads Jensen Albæk fremlagde sin skriftlige klage over Jørgen Christensen Kældersvend og hans
hustru for den overfald og overlast, de ham gjort har med mange ukvemsord, og Jørgen
Christensens hustru sagde: tag en økse og hug i den lange skælm og tyv, derefter djævlen i ham,
som med mange godtfolks vidne bevises kan, dertil svarede han og benægtede, at ikke så skulle
befindes, som Mads Albæks klage om formelder.

(239)

** Mads Mortensen ridefoged til Dronningborg. Christoffer Adamsen Bartskær her sst lod læse og
påskrive en seddel indeholdende, at 11/2 1650 har underskrevne været over en endelig og venlig
akkord og forlig imellem Christen Christensen Swertfeger sst og Malte Nielsen og Laurids
Rasmussen om hvis skade, de på hver deres side bekommet har, som de skal betale bartskæren for.

** Jacob Pedersen her sst. efterskrevne vidnede, at de med byfogden gjorde ham udlæg fra Søren
Ibsen her sst for 15 sletdaler.

10/6 1650.

** Johan Jørgensen sst. Peder Sørensen Bager tilstod at have ført sæd i to halvagre imod Johan
Jørgensens samtykke, og da har Johan Jørgensen bevilget, at han må høste samme agre, dog imod
sin tilbørlige agerleje.

(240)

** Niels Jensen Fovlum. synsmænd afhjemlede syn til en fiskegård i Randers fjord, som Niels
Jensen Hadsten har i fæste af Christen Skeel Jørgensen til Estrup, for hvis brøstfældighed derpå
findes.

** Christoffer Apoteker her sst lod vurdere efterskrevne indbo, som han havde i pant af Poul Jensen
Tved sst, og tilbød ham at indløse det.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld

(241)



** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld.
sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Madsen Værum efter 6 ugers opsættelse til Jørgen Hansen, nu foged på Clausholm, for 8
daler for kost tæring og lys i hans hus 24/7 1648 - 12/9 1648, som han blev tildømt at betale.

** Poul Jensen Tved her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Knudsen, forrige
byskriver sst, for 15 sletdaler efter hans brev, dateret 20/9 1636, som han blev tilfundet at betale.

(242)

** Berent Schrøder til Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for gæld efter
deres breve, som de blev tilfundet at betale.

** Anne Simonsdatter på sin mand Jens Pedersen Tømmermands vegne sst efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til Niels Rasmussen Tømmermand sst for 8 sletdaler, og fremlagde en påkendelse af
Viborg landsting 26/9 1649, hvor Niels Rasmussen og Anne Simonsdatter indgav deres tvistighed
på to dannemænd, og derefter blev fremlagt de to voldgiftsmænds afsigt, at Niels Rasmussen skal
betale Anne Simonsdatter for sår og skade 8 daler, som han nu blev tilfundet uden videre ophold at
betale.

(244)

** Mads Pedersen Essenbæk sst. synsmænd afhjemlede syn på Mads Pedersens ager, som de
overmålte, hvorfra var pløjet til Morten Nielsens ager.

** Mads Pedersen Essenbæk på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav
last og klage over Morten Nielsen og lyste ham et fuldt vold til.

** Hieronimus Gylden i Århus, kapitels og domkirkens ridefoged, på mester Jacob Knudsen og
mester Niels Nielsen Krog kannikker til Århus domkirke på kirkens og deres vegne efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Kirsten Johansdatter, salig doktor Morten Madsens, forrige
superintendant i Århus for en sum penge med rente i 8 år, er 312 rigsdaler efter hendes salig mands
håndskrift, samt at stille doktor Simon Poulsen hofmedicus tilfreds for den gård på Kannikkegade i
Århus, som doktor Morten har sig tilforhandlet fra kantoriet for 300 sletdaler med rente 144
sletdaler, samt for at forklare domkirkens regnskaber for de åringer, hendes salig husbond
kirkeværgeriet har forvaltet, som hun bør at betale, efterdi hun sidder i uskiftet bo og ikke holdt
skifte efter hendes salig mand, hvorpå blev fremlagt to gældsbreve, dateret 4/4 1642 og 15/1 1643,
og derefter blev fremlagt et beskikkelsesbrevs arrest angående den salig mands breve og derefter et
skriftligt indlæg, dateret Århus 9/6 1650 Jacob Knudsen egen hånd Niels Nielsen Krog. stævning til
mester Christen Nielsen og hans hustru Ellen Mortensdatter i Århus og Kirsten Johansdatter salig
doktor Morten Madsens efterleverske og børn Ingeborg Mortensdatter Apelone Mortensdatter Anne
Mortensdatter og Christian Mortensen samt mester Tøger Pedersen sognepræst i Randers på sin
hustru Kirsten Mortensdatters vegne og med landstings stævning stævnedes samme samt Frederik
Mortensen Mads Mortensen, hvorefter der blev afsagt dom: efterdi Kirsten Johansdatter er en
gejstlig enke, så henfindes sagen til sin tilbørlige dommer.

(248)



** Mikkel Sørensen, foged på Estrup, havde tiltale til Rasmus Mogensen skomager her sst for 20
sletdaler efter hans brev, dateret 27/11 1646, som er for øksne, han har købt og bekommet. sagen
blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen prokurator på Anne Andersdatter, salig Niels Jespersen fordum borger her
sst, hans efterleverske hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Groers Pedersen, nu
boende i Essenbækgård for 12 sletdaler, og fremlagde en regnskabs afregning, hvilken gæld Groers
Pedersen blev tilfundet at betale.

(250)

** Peder Frandsen sst lod vurdere noget gammelt indbo, som er pantsat ham af Peder Stenpikker.

** Jens Jensen Østrup på hans husbond Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, hans vegne
lod efterlyse en skipper Hans Jørgensen, som sejlede på salig Maren Lauridsdatters skib, og nu
menes at sejle på borgmester Peder Ankersens skib, eftersom han er undveget af den arrest, han er i,
og gav last og klage over ham derfor.

(251)

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst og Peder Ankersen borgmester efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Niels Andersen Kare borger sst for 387 rigsdaler, som han var mester
Tøgers mor Anne Poulsdatter skyldig og for 366 rigsdaler, som han er Peder Ankersen skyldig,
hvorfor han har pantsat til dem en gård, han iboer, og fremlagde et pantebrev, dateret 18/1 1647,
hvori Niels Andersen kender sig at være skyldig Anne Poulsdatter salig mester Peder Tøgersens sst
312 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hende sin gård i Randers, han påboer, og dernæst fremlagde
Peder Ankersen et pantebrev, som hans hustru Karen Mogensdatter havde forhvervet, hvori Niels
Andersen kender sig skyldig at være Karen Mogensdatter salig Hans Bendtsens efterleverske i
Randers 293 rigsdaler, dateret Randers 24/1 1646, og Niels Andersen pantsatte Peder Ankersen på
hans hustrus vegne hans gård i Randers, og derefter blev fremlagt et tingsvidne, som mester Tøger
Pedersen og Peder Ankersen havde forhvervet 8/4 sidst forleden, hvor samme gård blev vurderet,
hvorefter der blev afsagt dom: forbemeldte gård og ejendom bør at følge mester Tøger Pedersen
samt borgmester Peder Ankersen.

(254)

** Rasmus Hansen på Karen Mogensdatter, borgmester Peder Andersens hustru sst, på hendes og
Kirsten Mogensdatter og samtlige salig Maren Madsdatter Housens arvinger deres vegne lod læse
og påskrive et gældsbrev, hvormed Poul Jensen Tved borger i Randers gør vitterligt at han er
skyldig til Karen Mogensdatter Kirsten Mogensdatter og samtlige salig Maren Housens arvinger 50
rigsdaler, som er af de 100 rigsdaler, hun har givet til de fattige og husarme, som til evig tid skulle
stå på rente, hvorfor han pantsætter dem to hele agre, dateret 10/6 1650.

** Peder Nielsen Worm her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger sst
for uskikkeligt flodmål af hans gård ind på hans nabo Peder Worms ejendom til skade, og han
fremlagde et tingsvidne 1/10 1649, at han er så indbygget på sit hus af Jørgen Lauridsen med hans
plankeværk og halvtagshuse, så han ikke kan komme til at holde sin ejendom ved magt, eller at fri



det vand fra sig, som flyder fra Jørgen Lauridsens gård, og dernæst fremlagde et synsvidne 22/10
1649, at hans lille stue var formørket med et højt plankeværk i Jørgen Lauridsens gård, så Peder
Worm ikke om dagen kan bruge hans håndværk uden ved lys, og halvtagshuse, som var bygget ind
på hans grund, og Peder Worm kan ikke fri sig fra den store uskikkelighed med dets vand og
møgfældning, som flyder ind under samme plankeværk fra Jørgen Lauridsens gård, og dernæst
fremlagde han et skøde udstedt 20/10 1648, som Jørgen Lauridsens hustrufar Rasmus Mikkelsen til
salig Jacob Bartskær på den ejendom, Peder Worm nu påboer, udgivet har, og hvori intet flodmål at
være tilstede at indgå på Peder Worms ejendom, og dernæst fremlagde et skøde, Frands Rasmussen
på salig Jacob Bartskærs børns vegne havde givet Peder Worm, dateret 17/2 1734, hvori ikke heller
findes noget flodmål at være til stede, hvorefter der blev afsagt dom: Jørgen Lauridsen bør samme
flødning at forandre, så at han fløder på sit eget, hans nabo Peder Worm uden skade.

(257)

** Jesper Lauridsen borgmester sst havde tiltale til efterskrevne gældnere for deres gæld. sagen blev
opsat 6 uger.

(258)

** Peder Christensen Pors skomager her sst lod vurdere 2 skrin.

17/6 1650.

** Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg lyste efter skipper Hans Jørgensen, for han er rømt
af den arrest, han er i, og gav derfor last og klage over ham.

(259)

** Iver Jensen et andet vidne. Jørgen Christensen prokurator her sst lod læse en fuldmagt af skipper
Hans Jørgensen, som giver ham fuldmagt til at svare for ham til Randers byting, dateret 8/6 1650
Hans Jørgensen egen hånd.

** Jens Christensen Mollerup sst. efterskrevne vidnede, at for 15 år siden var Laurids Christensen
Mollerup i salig Maren Christensdatter Mollerups enkebo i Randers, medens hun endnu levede, og
for lang tid siden giftede han sig med hans hustru ind i hendes enkebo.

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. synsmænd afhjemlede syn i Anne Lauridsdatters
hus her sst på en dreng Peder Lauridsen, som i sin sygdom var sprunget ud af et vindue ud til
gården ned i en kælderhals, og der slået sig til døde.

(260)

** et andet vidne i samme sag. Maren Christensdatter, Christen Tækkers hustru, her sst vidnede, at
forgangen onsdag var 8 dage, da råbte Karen Pedersdatter, Rasmus Nielsens kone uden Nørreport,
at der faldt et stort barn ud af Anne Lauridsdatters vindue, og da de gik derhen, så de Peder
Lauridsen ligge i kælderhalsen, og hans farbror Rasmus Christensen bad dem bære ham ind i huset,
hvor han døde.



** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatters vegne her sst gav last og klage over hendes forrige
karl Christen Pedersen, som forgangen påske havde en fol i hendes plov og spændte ham bag i
ploven til 4.hest, og handlede så ilde med ham med to store heste, at han døde 5 dage efter.

** Jørgen Christensen fremlagde et skriftligt vidne af Laurids Sørensen, som tjener Christen
Tomasen, som vidnede at forgangen påske så han, at Inger Jacobsdatters karl Christen Pedersen
spændte hendes fol bag i ploven, hvorved den blev forsprængt og drog så hårdt, at den derover
døde.

(261)

** et andet vidne. Poul Christensen Smed sst vidnede, at 15/4 sidst forleden havde Inger
Jacobsdatter bud efter ham til en klod, som var syg, og da sagde hendes karl Christen Pedersen, at
han vidste vel, at samme klod ikke levede, men han skulle ramme halv skade med hende.

** Laurids Pedersen Skrædder her sst. Jens Pedersen Spliid her sst på Anne Pedersdatter salig
Tomas Rasmussen Mørks, fordum borger sst, hans efterleverskes vegne Niels Hansen Tørring sst på
Søren Rasmussen, barnfødt sst, hans vegne Jens Rasmussen friskustersvend, barnfødt sst, på sine
egne og sin søster Maren Rasmusdatters vegne, barnfødt sst, solgte og skødede til Laurids Pedersen
Skrædder det hus, som salig Tomas Rasmussen Mørk påboede.

(262)

** Christoffer Jensen Dons her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Frandsen sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen Skrædder sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Nielsen sst havde tiltale til efterskrevne for husleje, de rester med. sagen blev opsat 6 uger.

(263)

** Mads Poulsen, KM tolder i Randers, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale på KM vegne til
Anders Jensen Mammen sst, for han sig skal have understået med sin skude 24/3 at have bortsejlet
uden toldseddel. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Mortensen i Hinge på hans husbond Oluf Parsberg hans vegne efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til mester Steffen Dreyer i Randers om en kontrakt anlangende et grundmuret øksnehus
på Hagsholm, han har forpligtet sig at opmure så forsvarligt, at ingen mand derpå kunne laste,
hvilket han ikke tilbørligt har efterkommet, men samme hus er skævt sat og opmuret, så det var
færdigt at nedfalde, hvilket skete 13/2 sidst forleden, og fremlagde samme kontrakt, dateret
Skanderborg 15/3 1648, og dernæst blev fremlagt tingsvidner udstedt til Hovlbjerg herredsting 7/3
sidst forleden angående samme øksnestald, og et andet tingsvidne til samme ting 14/3 sidst forleden
indeholdende syn på den nedfaldne stald, og dernæst blev fremlagt et skriftligt indlæg, og imod
bemeldte tiltale mødte Steffen Dreyer og fremlagde tre beviser fra murersvendene, som vidnede, at
da de havde opmuret stalden, var den lige efter snor og lod, og derefter fremlagde han sit skriftlige
indlæg, at Guds strenge vejrlig 13/2 har derpå gjort skade ligesom på andre mænds gårde, hvorefter



der blev afsagt dom: Steffen Dreyer bør sin med Oluf Parsberg oprettede kontrakt tilbørligt at
efterkomme.

(268)

** Laurids Gundesen, forrige foged på Tulstrup, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til mester
Steffen Dreyer her sst for 20 rigsdaler efter hans brev, hvormed han, da bygmester på Jernit, borger
i Odense, tilstår at være Laurids Gundesen skyldig 30 rigsdaler, dateret 17/7 1647, som han blev
tilfundet at betale.

(269)

** Christen Jensen Mammen her sst på Elle Rasmusdatters vegne sst hendes vegne. Elle
Rasmusdatter gjorde ham til hendes fuldmægtig at udføre på hendes vegne arv og gæld og andet.

** Peder Frandsen her sst på Else Christensdatter sst hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Jens Nielsen Årslev i Assentoft havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen her sst havde tiltale til Christen Christensen.

** Groers Pedersen i Essenbæk begærede 3.ting til Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens,
fordum borger sst, hans efterleverske for 12 rigsdaler husleje, hendes salig husbond skal have
oppebåret af Iver Jensen, forrige foged på Dronningborg, af deres fælles ejendom.

(270)

25/6 1650.

** Peder Jensen Guldsmed her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Guldsmed havde tiltale til Maren, salig Rasmus Bendtsens, her sst for hendes skat. sagen
blev opsat 6 uger.

** Laurids Christensen Mollerup her sst havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byfoged sst, for
100 sletdaler efter sit udgivne brev, som skulle have været betalt 1644. sagen blev opsat 6 uger.

** Iver Jensen, forrige skriver til Dronningborg, lyste efter en skipper Hans Jørgensen, som sidst
sejlede på salig Maren Lauridsdatters skib, som er blevet borte af den arrest, han er i, og gav ham
derfor last og klage.

(271)

** Iver Jensen havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand her sst for 100 rigsdaler efter hans
brev, dateret 9/3 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(272)



** Jens Christensen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård på Brødregade sst, som salig
Tomas Bager fordum borger sst, tilhørte.

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne havde tiltale til Peder Nielsen Worm for 51
rigsdaler, som er for hans kontributions rest, han i næst forleden svenske fejdetid i de udlovede
24000 rigsdaler her af byen til de svenske oberster skal have udgivet, som han endnu med resterer.
sagen blev opsat 6 uger.

(273)

** Rasmus Jensen på borgmester og råd og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne rodemestre her sst efter en restants på KM skatter, som skulle være oppebåret, som de
blev tilfundet uden længere ophold at betale.

(274)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede til den halve ager Morten Ladefoged
har i brug.

** borgmester Jesper Lauridsen. synsmænd afhjemlede syn på den ejendom på Vestergrave, som
Hans ---- sidst påboede.

(275)

** Jens Christensen Nørager på Apelone Jensdatters vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen Nørager lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på KM og rettens vegne opkrævede sandemænd at gøre
deres ed og tov anlangende den unge dreng Peder Lauridsens bane at om tove, som skal være
udfaldet af Anne Lauridsdatter borgerske sst hendes storstuevindue.

(276)

1/7 1650.

** Jacob Nielsen her sst lod udvise efterskrevne fra de huse, som de påboer, til næstkommende skt
Mikkelsdag.

** Jacob Mikkelsen Skrædder her sst lod fordele for hovedgæld Margrete Poulsdatter, salig Peder
Rolpes efterleverske.

** Jens Andersen Klokker her sst på Karen Madsdatter, barnfødt i Randers, hendes vegne og i
hendes egen hosværelse gjorde hendes skudsmål, og efterskrevne 24 borgere dertil svarede, at hun
var født af ærlige forældre og hendes far var salig Mads Nielsen, og hun har skikket sig ærligt
troligt og vel i alle måder.

(277)



** Jørgen Christensen på Bodil Rasmusdatter, salig Jens Andersens forrige foged hans
efterleverske, hendes vegne havde tiltale til Peder Sørensen Bager her sst for 4 sletdaler, han har
godsagt til hende for Jens Mikkelsen Jens Mogensens søn i Grensten. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Christensen i Tjæreby efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anne Poulsdatter salig
Tomas Vissings efterleverske her sst for 20 rigsdaler efter hendes udgivne brev, som hun blev
tilfundet at betale.

** Christen Sørensen Snedker her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Ibsen borger sst
for gæld efter hans breve samt for husleje, som han blev tildømt at betale.

(278)

** Aksel Sørensen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans bror Mads Sørensen,
barnfødt i Randers, for gæld efter hans udgivne brev, som han blev tilfundet at betale.

(279)

** Peder Nielsen Worm til 4.ting lod fordele Jørgen Lauridsen sst, for han ikke har ryddelig gjort de
to halvtagshuse, han har opsat udenfor Peder Worms bryggers, samt for et plankeværk, han har
ladet opsætte Peder Worm til fortrængsel.

** Jacob Nielsen her sst spurgte Anders Christensen Bager her sst, om han havde nogen tiltale til
ham, om han var ham noget skyldig, hvortil han svarede nej.

** Peder Christensen Skomager her sst begærede 3.ting til Peder Andersen Skomager her sst for
gæld, hvortil han svarede, at han havde regnskab der imod, hvorefter de blev tilfundet med
hverandre at gøre rede og regnskab.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Hans Jørgensen, forrige skipper på
salig Maren Lauridsdatters skib, for han imod KM arrestbrev er undveget her af Randers bys frihed,
og fremlagde samme KM arrestsbrev over Hans Jørgensen, dateret Frederiksborg 25/12 1648, og
dernæst fremlagde et arrestbrev, at efterskrevne på Iver Jensens vegne havde forbudt Hans
Jørgensen at undvige eller rejse fra Randers, samt efterskrevne enslydende lyselsesvidner, samt Iver
Jensens indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(282)

** Peder Frandsen her sst havde tiltale til Rasmus Hansen borger sst for resterende KM skat. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Frandsen lod fordele for hovedgæld efterskrevne, som rester med deres skat til Randers
by.

** Christen Jensen Mollerup kræmmer borgersøn her sst efter hans salig far Jens Christensen
Mollerup hans død, på hans mor søskende og egne vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
hans salig fars bror Laurids Christensen Mollerup borger sst, for hvis efterladte gods og formue,



hans salig farsøster Maren Christensdatter Mollerup fordum borgerske her sst kan have sig efterladt,
eftersom med skiftebrev, dateret Randers 5/2 1622 efter hendes salig husbond Niels Pedersen
Podemester, er tildraget hende en ganske stor formue, og dernæst tiltalte ham efter et tingsvidne af
Lyng herredsting 23/4 nærværende år, at Laurids Christensen at være kommet i den salig kvindes
hus at bo, da han var en liden ung dreng, og været der siden og giftet sig i hendes bo i hendes
levende live, hvorefter blev fremlagt et skiftebrev efter salig Niels Pedersen Podemester, dateret
Randers 5/2 1622, hvori findes indført Maren Christensdatter Mollerup og hendes datter Maren
Nielsdatter for en stor formue, og dernæst blev fremlagt et tingsvidne, udstedt til Sønderlyng
herredsting 23/4 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Laurids Christensen Mollerup havde
giftet sig i hendes bo i hendes levende live, og dernæst fremlagde et tingsvidne, udstedt til bytinget
17/6 sidst forleden med vidnesbyrd med samme indhold, og derefter blev bevist med hr Tøger
Pedersens seddel at have 21/11 1646 viet Laurids Christensen Mollerup og Anne Nielsdatter,
hvorefter blev fremlagt en landstingsdom 13/3 sidst forleden på en dom, udstedt af bytinget 3/12
1649 imellem Jens Christensen Mollerup og hans bror Laurids Christensen Mollerup, at da det ikke
bevises, at Laurids Christensen noget af førnævnte to personers gods til sig at have annammet, som
han har lovet hans bror at gøre regnskab for, da kunne fogden ikke tilfinde Laurids Christensen
nogen tiltale at lide, og dermed fradømt Jens Christensen hans arv efter hans salig søster Maren
Christensdatter og efter hans salig bror Niels Christensen Mollerup, som begge døde i Randers,
skønt fogden har tildømt en Jens Christensens brorsøn Niels Nielsen Mollerup hans arvepart til efter
den salig karl, og fremlagde samme dom af bytinget 3/12 1649, hvortil Laurids Christensen
fremlagde et købebrev af Niels Jensen sst, dateret Randers 22/9 1642 indeholdende da at have solgt
Laurids Christensen Mollerup al den anpart, hans hustru Karen Nielsdatter og hendes søn Niels
Nielsen så vel den anpart, hr Peder Nielsen sognepræst i Kristrup var berettiget i den gård, som
Laurids Christensen påboer, og dernæst blev fremlagt et skiftebrev efter salig Niels Christensen
Mollerup, fordum borger sst, hans efterleverske Karen Nielsdatter og hendes søn Niels Nielsen
Mollerup, dateret 20/11 1641, hvori er indført den gård, Maren Podemesters iboer, hvori Karen
Nielsdatter er tilfaldet 170 sletdaler, som nu er delt mellem hende og hendes søn, hvorefter blev
fremlagt et købebrev, hvormed Niels Jensen Fovlum sælger og afhænder til Laurids Christensen
hans anpart i den gård, Peder Vinter iboer, som arveligt er tilfaldet hans hustru Karen Nielsdatter,
og den anpart, han har købt af hans svoger hr Peder Nielsen, som ham arveligt er tilfaldet, dateret
Randers 22/9 1642 Niels Jensen Fovlum egen hånd, og nu for retten skødede Niels Jensen ham de
anparter i samme ejendom, som hans hustru Karen Nielsdatter og hendes søn Niels Nielsen
Mollerup var arveligt tilfaldet i hendes salig far Niels Podemesters gård, og dernæst blev fremlagt et
skødebrev, salig Maren Christensdatter Mollerup havde givet hendes bror Jens Christensen
Mollerup på en tredjepart i hendes have, dateret 19/7 sidst forleden, og dernæst blev fremlagt
Laurids Christensen Mollerups indlæg, at hans salig søster efter hendes sidste mand Anders
Pedersen er kommet i en stor gæld og derefter den kejserlige fejdetid såvel mange KM og byens
skatter, og en del taget af de svenske, som huset i den sidste fejdetid havde været mægtigt, hvorover
den største part af hendes formue er tilgået, hvorefter der blev afsagt dom: Laurids Christensen
Mollerup bør at bevise hans hjemmel til samme besiddelse eller derfor at lide tiltale.

(289)

** Niels Poulsen Vognmand til 4.ting opsagde det hus, han iboer, til Gertrud Pedersdatter, salig
doktor Søren Hofmands, og hendes medarvinger.

** Niels Nielsen Mollerup, student i Randers, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans farbror
Laurids Christensen Mollerup for hvis efterladte gods og formue, hans salig farsøster Maren



Christensdatter kan have sig efterladt, forrige boende i Randers, og fremlagde et tingsvidne af Lyng
herredsting 23/4 1650, samt som i forrige dom
et tingsvidne af bytinget 17/6 sidst forleden en landstingsdom og to domme, og Niels Nielsen satte i
rette og formente, at Laurids Christensen Mollerup bør at bevise sin hjemmel til den salig kvindes
gods at besidde, hvortil Laurids Christensen fremlagde et købsbrev, dateret 22/9 1642, på de tre
parter i den gård, han iboer, som Niels Nielsen Fovlum ham solgt har, som hans hustru og hendes
søn deri havde, så vel som den anpart, hr Peder Nielsen i Kristrup havde haft, og fremlagde et
skiftebrev efter salig Niels Christensen Mollerup hans efterleverske og hendes søn Niels Nielsen,
udstedt 21/11 1641, og dernæst fremlagde købebreve og skøder anlangende samme gård, hvorefter
der blev afsagt dom: Laurids Christensen Mollerup bør at bevise hans hjemmel til samme gård.

(291)

** Anders Andersen Friskuster her sst lod opsige Anne Pedersdatter borgerske sst den bod og
våning, hun iboer.

** Niels Nielsen Kræmmer i Mollerup fremlagde hans far Niels Nielsen Kovsted i Mollerup hans
fuldmagt til at udkræve den arvepart, som hans hustru Karen Christensdatter arveligt var tilfaldet
efter hendes salig søster Maren Christensdatter, som boede og døde i Randers, og dernæst efter 6
ugers opsættelse havde tiltale til hans morbror Laurids Christensen Mollerup sst for hvis gods og
formue hans morsøster Maren Christensdatter kunne sig have sig efterladt, eftersom bevises med
skiftebrev efter hendes salig mand Niels Pedersen Podemester, dateret Randers 5/2 1622, at han
havde efterladt sig en ganske stor formue, og dernæst fremlagde et tingsvidne af Lyng herredsting
23/5 1650 og præstens seddel og en landstingsdom 13/3 sidst forleden, hvorpå Laurids Christensen
Mollerup fremlagde købebreve og skøder på samme gård, som i forrige dom er indført, hvorefter
der blev afsagt dom: Laurids Christensen Mollerup bør at bevise hans hjemmel til samme
besiddelse eller derfor lide tiltale.

(294)

** Christen Jensen Kræmmer borgersøn sst efter sin salig far Jens Christensen Mollerups død på
hans mor søskende og egne vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans salig fars bror
Laurids Christensen Mollerup borger sst for en stor formue, han har sig tilegnet, som hans farbror
Niels Christensen Mollerup, som var ugift og boede og døde i Randers 1643, har sig efterladt, som
med en dom af bytinget 17/1 1648 kan bevises, hvilken dom blev fremlagt, som var forhvervet af
Niels Nielsen Student over Laurids Christensen Mollerup, som blev tilfundet at bevise ved
registrering alt hvis den salig karl sig efterladt har, hvortil Laurids Christensen Mollerup fremlagde
Jens Nielsen Mollerups bevis, at han 1645 på hans far Niels Nielsen Kovsted i Mollerups vegne har
været på hans morbror salig store Niels Christensen Mollerups kammer med flere den salig karls
arvinger, nemlig Jens Christensen Mollerup og hans hustru Maren Nielsdatter Christen Pedersen i
Korning Niels Jensen Borup på sin fars vegne Mads Hovgård i Læsten på sin hustrus vegne, og der
gennemset hvis gods, som den salig karl sig havde efterladt, og da kom Laurids Mollerup med
nøglen til en kiste, som den salig karls gods var i, som blev ham leveret 1643, der den salig karl
døde, og der var ingen, der klagede på, at kisten skulle have været opbrudt, og dernæst fremlagde et
lignende bevis af Jens Pedersen Korning, hvorefter Laurids Christensen Mollerup fremlagde sit
skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Laurids Mollerup bør at bevise, hvorledes samme
forsegling fra kisten er frakommet, og det deri indlagte gods efter loven at føre til stede.



(298)

** Niels Nielsen Kræmmer i Mollerup fremlagde hans svoger Jens Jensen Borup i Mollerup hans
fuldmagt til ham om at oppebære den arvepart, som hans kone Anne Christensdatter er arveligt
tilfaldet efter hendes salig bror Niels Christensen Mollerup, som boede og døde i Randers, hvorpå
han med 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans morbror Laurids Christensen Mollerup sst for en
stor formue, han har sig tilegnet, som salig Niels Christensen Mollerup sig havde efterladt, som
bevises med en dom her af bytinget 17/1 1648, hvorefter Laurids Christensen Mollerup fremlagde
sit indlæg, og der blev afsagt dom: Laurids Christensen bør at bevise hvorledes samme forsegling er
frakommet, samt det deri lagte gods at føre til stede.

(300)

8/7 1650.

** Bartolomeus Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jesper Lauridsen borgmester til 3.ting lod udvise efterskrevne af de huse værelser og våninger,
de iboer.

** Tomas Poulsen her sst. Niels Rasmussen Tømmermand her sst, at da Jens Tømmermand og hans
hustru Anne Simonsdatter boende uden Vesterport for Randers har ladet ham tiltale for 8 sletdaler
efter en afsigt, Tomas Poulsen her sst og Søren Knudsen sst har gjort 20/10 1649 grundet på en
landstingsdom 30/9 1649, uanseet denne dom ikke medfører, at Niels Tømmermand skulle kendes
til nogen pendings udgift, og for han derfor ikke delemål måtte overiles, tilbyder han for retten at
deponere pendinge til sagens uddrag.

(301)

** Christoffer Adamsen Bartskær her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Nielsen
Elkær i Borup for 3 rigsdaler, han er blevet ham skyldig, som han blev tilfundet at betale.

** Jens Jensen Mogensen her sst. synsmænd afhjemlede syn på et gammelt plankeværk, som står
imellem salig doktor Søren Hofmands ejendom og Jens Jensen Mogensens ejendom, som var salig
Mads Ørsteds, som de overmålte, og da befandtes det gamle plankeværk at være indtil salig doktor
Sørens ejendom mere end det nye plankeværk 5 sjællandske kvarter.

(302)

** Peder Pedersen Hatmand her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Frands Pedersen
Hatstafferer sst for 15 sletdaler efter hans brev, dateret 9/6 1649, som han blev tilfundet at betale.

** Rasmus Jensen Læsø i Århus havde tiltale til salig Oluf Rasmussen, forrige ladefoged her sst,
hans efterleverske og hendes to børn Rasmus Olufsen og Maren Olufsdatter for 35 sletdaler efter
hans udgivne brev, dateret Randers 18/2 1649. sagen blev opsat 6 uger.

(303)



** Jens Christensen Nørager her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen sst for
8 sletdaler efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Jens Christensen Nørager her sst. Christen Poulsen, Poul Smeds søn her sst vidnede, at Jens
Nørager bad ham levere nogle fugle til Jens Nielsen, forrige skriver på Dronningborg sst, og da kom
Søren Jespersen Felbereder og sagde, lad mig se disse fugle, og så tog han fuglene fra ham og
kastede dem ind af Bodil Sørensdatters dør, og bad hende hun skulle forvare dem. andre vidnede det
samme.

** Jens Nørager på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last og klage
over Søren Jespersen Felbereder her sst for samme fugle, som han uden tilstand havde taget fra
førnævnte dreng, og lyste ham derfor vold til.

(304)

** borgmester Peder Ankersen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er
ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. synsmænd afhjemlede syn på en bådsmand Peder
Pedersen, som skal være udfaldet af Søren Jensen Langes skib her sst og druknet i fjorden, og de så
ingen sårmål på hans legeme og ej heller nogen skade, som kunne være årsag til hans død, videre
end han af våde og vanlykke var druknet.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs, hendes vegne efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter, her sst for 112 sletdaler,
hendes salig forældre efter brevs indhold hende skyldig er, som hendes salig husbond efter hans
salig mor Maren Madsdatter arvet har, og fremlagde Hans Lauridsens brev, hvormed han kender sig
at være Maren Madsdatter salig Mogens Skovs efterleverske i Randers skyldig 100 daler, dateret
1/1 1630, hvorefter blev fremlagt Karen Hansdatters indlæg, hvori hun mener, at de i hendes boder
for denne fordrings betaling bør at indlægges, hvorpå der blev afsagt dom: Karen Hansdatter bør
samme gælds fordring at betale, og da hun tilbyder betaling i 7 boder, da Mette Akselsdatter for
samme sin fordring at søge sin betaling deri.

(306)

** Jørgen Christensen på Karen Akselsdatter, salig Bendt Hansens efterleverske her sst efter 6
ugers opsættelse havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter her sst for 92
rigsdaler efter hendes far Hans Lauridsens brev til hans bror Jesper Lauridsen sst, dateret 6/2 1635,
hvorefter blev fremlagt Karen Hansdatters indlæg, hvorefter blev afsagt dom: Karen Hansdatter bør
at betale førnævnte gælds fordring, og da hun tilbyder betaling i de hendes boder, så bør Karen
Akselsdatter at søge sin betaling deri.

(307)

** Jesper Lauridsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Karen Hansdatter, salig Hans
Lauridsens datter her sst, for 120 rigsdaler, som hendes salig forældre og hun selv ham skyldig er,
efter hendes brev til hendes farbror Jesper Lauridsen, dateret 6/5 1650, hvortil blev fremlagt Karen



Hansdatters skriftlige indlæg, hvori hun tilbyder ham sin betaling i hendes 7 boder, hvilket blev
dømt.

(309)

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters salig Mogens Skovs og hendes børns vegne lod læse
og påskrive en forbuds seddel, at eftersom den gård på Brødregade, Niels Nielsen Torup påboer, er
af ham med sin tilliggende ager til salig Maren Madsdatter for 116 rigsdaler pantsat, og eftersom
samme hovedsum nu tilkommer Mette Akselsdatter og hendes børn, så forbydes Niels Nielsen
Torup at befatte sig med den tilliggende ager og blokke i vangene, før samme sum bliver hende og
hendes børn betalt skadesløst.

(310)

** Jon Christensen her sst lod opsige Peder Jensen Hadsten af den bods våning, han iboer.

** Oluf Tomasen Smed lod opsige Christen Sørensen Snedker det hus gård og våning, han iboer.

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne begærede sandemænd anlangende den dreng Peder
Lauridsen, som af våde i sin sygdom er udfaldet af Anne Lauridsdatters vindue, og derover er død
blevet, hvorefter blev oplæst vidnesbyrd, udstedt af bytinget 17/7 sidst forleden, samt synsvidne
forhvervet samme dag, hvorefter sandemændene gjorde deres ed, og svor ham til sin egen bane og
at være skyld i sin død.

(311)

** Peder Rasmussen Vissing her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans formynder Mads
Hansen, rådmand her sst, anlangende hans arv efter hans salig far og hans salig farbror Søren
Sørensen, som døde i København, som efterlod sig en ganske stor formue, og satte i rette, om han
ikke straks bør hans forrige proces at efterkomme, og der foruden hans egen arvepart fra sig at
levere, hvortil Mads Hansen fremlagde borgmester og råds fuldmagt, at da de tilforn har tilforordnet
Rasmus Bendtsen her sst at være formynder for salig Rasmus Vissings børn, og han ved døden er
afgået, hvorfor de nu tilforordner Mads Hansen borger sst at være værge for salig Rasmus Vissings
børn her sst, nemlig Peder Rasmussen Mette Rasmusdatter Reinholt Rasmussen Karen
Rasmusdatter anden Mette Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter, dateret 15/7 1646, hvorefter blev
afsagt dom: Mads Hansen bør at gøre Peder Rasmussen rigtighed for hvis arvepart, ham med rette
tilkommer efter hans salig far og farbror.

(313)

15/7 1650.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg. efterskrevne vidnede, at de på byfogdens begæring
var hos Niels Christensen Vorup her sst og begærede, at han ville komme i Niels Jensen Hadstens
hus og der med andre gøre Iver Jensen udlæg, da svarede han nej, han havde intet stunder.

** Rasmus Mogensen Galten her sst lod fordele for hovedgæld.



** Jørgen Christensen på Søren Gundesen, tjenende på Randers hospital, og hospitalets vegne til
4.ting lod udvise Las Vagt Tømmermand og Hans Vinholt af de boder og husværelser, de nu iboer.

** Tøger Jacobsen her sst havde tiltale til Hans Madsen Værum borger her sst for en tønde kød 6
sletdaler, som han af ham købt har. sagen blev opsat 6 uger.

(314)

** Tøger Jacobsen lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Jens Pedersen Spliid havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen Horslev havde tiltale til Anders Sørensen Skrædder her sst for 6 daler. sagen blev
opsat 6 uger.

(315)

** Jens Jensen Ray havde tiltale til Knud Rasmussen Snedker her sst for 10 daler. sagen blev opsat
6 uger.

** Jens Jensen Ray lod fordele for hovedgæld.

** Baltser Jensen Bay her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Jens Christensen Nøragers vegne og på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Søren Jespersen Felbereder her sst, for han 30/7 har taget 6 fugle fra hans bud.

(316)

** Knud Pedersen på Jens Pedersen Tømmermand og hans hustru Anne Simonsdatters vegne
boende uden Vesterport her sst lod fordele for hovedgæld Niels Rasmussen Tømmermand sst for 8
sletdaler efter dom.

** Jørgen Christensen på Bodil Keldsdatters vegne, som tjener Niels Jespersens efterleverske sst,
lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** Christen Tomasen borger her sst lod opsige Niels Jensen Hadsten rådmand her sst den våning,
han sidst påboede og afflyttede.

** Rasmus Jespersen lod fordele for hovedgæld.

(317)

** Rasmus Pedersen Skomager her sst lod fordele for hovedgæld.



** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne opkrævede sandemænd anlangende salig bådsmand
Peder Pedersen hans bane at om tove, som af ulykkelig hændelse skal være faldet af Søren Jensens
skib.

** Søren Knudsen forrige byfoged her sst havde tiltale til Laurids Jensen Vognmand, boende uden
Nørreport, for hans voldsbøder 40 mark, han til KM er faldet for, og Jørgen Christensen sst for
gæld. sagen er opsat 6 uger.

22/7 1650.

(318)

** Mikkel Pedersen her sst opsagde Peder Jensen Hadsten den våning, som han nu iboer, den at
afflytte til skt Mikkelsdag førstkommende.

** Groers Madsen her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Maren Sørensdatter, salig Knud Nielsens hustru sst, lod fordele for
hovedgæld.

** Christen Sørensen Snedker her sst på salig Ib Sørensen Snedkers børns vegne tilbød det hus, som
Oluf Tomasen Smed iboede, som de ejer, om der er nogen, som det vil stede og fæste.

** Jens Jensen Dal her sst lod fordele for hovedgæld.

(319)

** Peder Lassen lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen foged på Svostrup. efterskrevne vidnede, at de med byfogden havde været i Søren
Knudsens hus og gjort indlæg i hans gård for Jens Jensen for hovedstol 150 rigsdaler.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Jørgen Christensen på KM vegne. Jens Christensen Skrædder sandemand bekræftede de seks
sandemænds ed og tov, de svor og gjorde over den unge dreng Peder Lauridsen, som er faldet ud af
et vindue.

(320)

** Jørgen Christensen prokurator her sst på KM vegne begærede fylding på sandemænd deres ed at
gøre belangende den bådsmand Peder Pedersen, som er udfaldet af Søren Jensen Langs skib i
fjorden og der druknet, så fremkom efterskrevne sandemænd, og for retten blev oplæst et synsvidne,
hvorefter sandemændene svor Peder Pedersen for sin egen banemand at være.

(321)



** Jacob Nielsen her sst. Niels Christensen her sst vidnede, at han tit og ofte, der han tjente Jacob
Nielsen på Favrskov og siden i Randers og på Vindum Overgård, nemlig 1638-1643, har krævet
godtfolk her sst for smågæld, de var ham skyldig, hvor iblandt var Anne Poulsdatter, salig Christen
Bagers efterleverske, for en årlig jordskyld af en ejendom på Vestergrave, hvortil hun svarede, at
den kom hendes søn til at udgive, som studerede. varsel til hr Christen Christensen i Vistoft og
Søren Knudsen.

** Jacob Nielsen et andet vidne. Christen Jensen Vendelbo vidnede, at mens han tjente Jacob
Nielsen før den svenske fejdetid, da har han tit og ofte krævet Anne Poulsdatter salig Tomas
Vissings en årlig jordskyld af en gård i Vestergrave, og da har hun altid svaret, at det kom hendes
søn Christen, som studerede i København, til den at udgive. varsel til hr Christen Christensen i
Vistoft og Søren Knudsen her sst.

(322)

** borgmester Jesper Lauridsen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham
skyldig for husleje og agerleje, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage, eller derefter at have
indvisning.

** Jacob Nielsen her sst. efterskrevne vidnede skriftligt, at mens de tjente Jacob Nielsen 1638-1653,
da krævede de ofte Anne Poulsdatter salig Christen Bagers for jordskyld af en ejendom på
Vestergrave, hvortil hun svarede, at det kom hendes søn Christen til at udgive, som studerede.
varsel til Anne Poulsdatter Anders Bager Christen Bager Poul Bager og Christen Nygård hr
Christen Christensen i Vistoft og Søren Knudsen.

(323)

** Jørgen Christensen på Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensen fordum rådmand her sst, hans
efterleverskes vegne havde tiltale til Oluf Olufsen borger her sst for gæld 5 daler efter Jens
Christensens regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(324)

** Bartolomeus Jacobsen på Randers bys vegne og Jørgen Christensen på KM vegne. synsmænd
afhjemlede syn på noget tørveskær på Voldum mark.

** et andet vidne i samme sag. Niels Sørensen Markmand til Voldum mark vidnede, at han kom til
Jon N og hans dreng, som havde to vogne, som de havde læsset tørv på i Voldum mark.

** Bartolomeus Jacobsen på Randers bys vegne og Jørgen Christensen på KM vegne gav last og
klage over Jon Nielsen i Lem for tørv, han skal have skåret i Voldum mark og ladet bortføre.

29/7 1650.

** Rasmus Mogensen Skomager her sst lod vurdere en rød hoppe for 10 sletdaler, som var Laurids
Jespersens i Askildrup, og som han havde i arrest, og nu tilbød Rasmus Mogensen Laurids
Jespersen samme hoppe at indløse, om han den ville annamme.



** Jørgen Christensen på Karen Jensdatters, salig Mads Jensen Ørsteds efterleverske her sst, og
hendes børn Peder Madsen Jens Madsen og Rasmus Madsens vegne lod fordele for hovedgæld.

(325)

** Niels Jensen Horslev. synsmænd afhjemlede syn på en toft på Graven, som han havde fået af
salig Jens Mollerup, hvor der var gjort skade for 2 skæpper byg. varsel til salig Jens Mollerups
hustru.

** Peder Simonsen borger her sst. Søren Knudsen, forrige byfoged, her sst skødede og afhændede
fra sig og sine arvinger og til Peder Simonsen og hans arvinger hans kålgårds have uden for
Vesterport.

(326)

** Laurids Mikkelsen i Hinge på fru Elisabet Juel til Brusgård hendes vegne. Niels Christensen her
sst, som var stævnet med en landstings stævning, vidnede anlangende det fiskeri, som skete i Årslev
26/11 1649, at da de var kommet fra mølledammen ind i Årslev by, da bekom Niels Sørensen i
Volk mølle nogle af fiskene, som blev lagt i hans vogn.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne opkrævede sandemænd over Jens Nielsen i
Lem for tørveskær på Voldum mark.

** Christoffer Jensen her sst. efterskrevne vidnede, at han hørte, at Jens Jensen i Bjergby gjorde
skifte med Christoffer Jensen Dons, og gav ham et rødblisset øg for en brunstjernet hest med det
vilkår, at øg og hest skulle være uden al lyde.

(327)

** Jens Jensen Skrædder og hans kone Karen Jensdatter og Erik Christensen Smed her sst
erklærede hver andre, efter den trætte og tvistighed dem tilforn havde imellem været, at de intet
uærligt vidste med hverandre.

** Jens Nielsen Årslev i Assentoft efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, der iblandt
Anne Pedersdatter, salig Laurids Skrædders efterleverske, for gæld, som de blev tilfundet at betale.

** Anders Groersen, tjenende i Galten, havde tiltale til Niels Tomasen, borger her sst for 9 sletdaler
efter hans brev. sagen blev opsat 6 uger.

(328)

** Knud Pedersen på Bodil Hansdatter, salig Søren Rasmussen Stormand fiskers efterleverske. Jens
Rasmussen Fisker her sst gav hende afkald for alt hvad, ham efter hans salig bror Søren Rasmussen
Stormand hendes salig husbond arveligt er tilfaldet.

** mester Tøger Pedersen sognepræst til skt Mortens kirke. efterskrevne vurderede en
brændevinskedel, som mester Tøger havde i pant af Erik Christensen Smed her sst, og tilbød ham at
indløse den.



5/8 1650.

** Christoffer Jensen her sst. synsmænd afhjemlede syn på et rødblisset øg.

** Christoffer Jensen her sst tilbød Jens Jensen i Bjergby sit meget lydet øg, som han skiftede med
Christoffer Jensen for hans hest.

(329)

** Jens Pedersen Guldsmed her sst havde tiltale til Søren Knudsen, forrige byfoged sst, for en foldet
kåbe, han tilforn ved nam og udlæg af ham havde bekommet, som blev vurderet for 8 sletdaler, som
for ham blev udlagt for hans kontributions rest, for hvilket kåbe han siden skal have leveret ham 8
sletdaler i stedet, og han ej samme kåbe kunne igen bekomme. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Seckmand skriver på Dronningborg på KM vegne. synsmænd afhjemlede syn på
Dronningborg, for hvis derpå må forfærdiges.

** Peder Jensen Hadsten her sst lod fordele for hovedgæld.

(330)
.
** Jørgen Christensen prokurator efter 6 ugers opsættelse på byens vegne fordrede dom over Peder
Nielsen Worm for hans kontributions rest i næst forleden svenske fejdetid 51 rigsdaler i de
udlovede 24000 rigsdaler. sagen blev opsat 8 dage.

(331)

** Jesper Lauridsen borgmester. efterskrevne vidnede, at de med byfogden havde gjort ham udlæg
efter doms indhold over Karen Hansdatter for 120 rigsdaler, og derfor er han indlagt i en bod på
Vestergrave.

** Jesper Lauridsen. synsmænd afhjemlede syn på Grønborg boder, hvor vidt de nu i bredden
befindes.

(332)

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter og Karen Akselsdatters vegne. efterskrevne vidnede,
at de med byfogden efter dom over Karen Hansdatter havde gjort Mette Akselsdatter udlæg for 115
daler og Karen Akselsdatter for 142 daler, hvorfor de blev indlagt i 3 Grønborg boder.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter og Karen Akselsdatters vegne. synsmænd afhjemlede
syn på 4 Grønborg boder.

(333)



** Jørgen Christensen på borgmester Jesper Lauridsen KM og byens vegne gav last og klage over
Hans Nielsen, barnfødt her sst, for han imod arrest og forbud er undveget og draget af Randers bys
frihed, for vitterlig gæld 10 sletdaler.

** Mads Sørensen i Ebeltoft havde tiltale til Aksel Sørensen borger her sst for adskillige penge, han
af sin bror Mads Sørensen skal have bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Madsen Skrædder borger her sst, tilforordnet værge for salig Niels Jensen, forrige
slotsskrivers børn, nemlig Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatter havde tiltale til Jens Iversen,
deres stedfar, for han siden 1642 har brugt førnævnte børns ejendom, og fremlagde et skiftebrev,
dateret Randers 14/1 1642, hvor hver af pigerne tilkom 246 sletdaler i ejendom løsøre og tilstående
gæld, som deres stedfar skal beholde, og dernæst Jens Iversen og Karen Rasmusdatter at holde de to
pigebørn til en ærlig optugtelse skolegang og anden lærdom og nødtørftig føde og klæde, og
dernæst blev fremlagt en afregning mellem Jens Iversen Fisker og Hans Madsen Skrædder
anlangende hans stedbørns arv, dateret Randers 22/7 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(335)

** Iver Jensen Bandsbøl, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Niels Jensen Hadsten rådmand her sst for 100 rigsdaler efter hans udgivne brev, dateret Randers 9/3
1650, hvorefter blev fremlagt Niels Jensen Hadstens indlæg, at da han har betalt en del af pengene,
som han formoder er afskrevet på hans brev, så formener han sig fri for tiltale, når de har gjort
afregning, hvorefter der blev afsagt dom: efterdi det er ære angældende, da turde byfogden ikke deri
kende, men den for hans overdommer heden finder.

(336)

** Jesper Lauridsen borgmester. efterskrevne vidnede, at de efter hans begæring arresterede Hans
Nielsen Embedsbo til hans fars hus og forbød ham ikke at måtte bortdrage her af Randers bys
frihed, før han stiller Jens Lauridsen tilfreds for hvis gæld, han er ham skyldig.

(337)

12/8 1650.

** Hans Madsen Værum her sst lod fordele for hovedgæld efter dom.

** Jørgen Christensen på Bodil Rasmusdatter, salig Jens Andersen forrige foged hans efterleverske,
her sst hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Sørensen Bager for 4 daler, som
han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Jacob Nielsen her sst. Peder Christensen Kock vidnede, at han tit og ofte, mens han tjente Jacob
Nielsen på Vindum Overgård, havde talt med Anne Poulsdatter, salig Christen Bagers, anlangende
en jordskyld, hun og hendes børn var ham pligtig af en ejendom, de havde på Vestergrave, hvortil
hun svarede, at den stod hendes yngste søn Christen Christensen til at udgive. varsel til hr Christen
Christensen i Vistoft Søren Knudsen i Sødring Anders Bager Christen Bager Poul Bager Christen
Nygård og Anne Poulsdatter.



(338)

** Knud Pedersen her sst på hr Bertel Frandsen præst i Gerning og hans hustrus mor Maren
Hansdatter deres vegne stævnede efterskrevne at møde i Gerning præstegård 13/8 at annamme
udlæg for hvis gæld, salig hr Anders Pedersen har været dem skyldig.

** Peder Knudsen Murmand her sst. efterskrevne vidnede skriftligt, at de på hans vegne var hos
Berete Tyrisdatter her sst anlangende en kåbe, som ham i hans fraværelse er frakommet, hvortil hun
svarede, at en kvindesperson Sofie havde solgt den, og når han leverede hende 13 daler, skulle han
den bekomme.

(339)

** Niels Mouridsen Skibbygger her sst på Elle Rasmusdatter her sst hendes vegne gav hendes salig
bror Søren Rasmussen Fisker, som boede og døde sst, hans efterleverske Bodil Hansdatter afkald
for al den arv, hun arveligt er tilfaldet efter hendes salig husbond hendes bror.

** Knud Pedersen her sst på Bodil Hansdatter, salig Søren Rasmussen Stormand fisker, hans
efterleverskes vegne sst. Niels Mouridsen Skibbygger her sst på Elle Rasmusdatter her sst hendes
vegne gav hendes salig bror Søren Rasmussen Stormand Fisker, som boede og døde sst, hans
efterleverske Bodil Hansdatter afkald for al den arv, hun arveligt er tilfaldet efter hendes salig
husbond hendes salig bror Søren Rasmussen Stormand.

** Niels Nielsen Mollerup student her sst stævnede Laurids Christensen Mollerup her sst, hans
farbror, at eftersom han ikke har efterkommet byfogdens dom 1/7 sidst forleden, så fraviser han
hans farbror hans salig farsøsters efterladte gods og formue, ikke længere det at besidde eller bruge,
til skt Mikkelsdag førstkommende.

(340)

** Jørgen Christensen på borgmester råd og byens vegne. Jon Nielsen i Lem lovede, at han ikke
efter denne dag skal lade sig befinde at indtrænge på Voldum mark og lade skære tørv, hvorfor
borgmester og råd frastod tiltale for 3 læs tørv, han tilforn i Voldum mark har ladet skære.

** Jørgen Christensen på borgmester råd og interesseredes vegne havde tiltale til mester Tøger
Pedersen sognepræst her sst Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens og hendes børn Gjøreld
Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter Gertrud Pedersdatter salig doktor Søren Hofmands og hendes
børn Niels Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen Maren Sørensdatter for 340
rigsdaler, som deres salig mor Anne Poulsdatter med resterede i de 24000 rigsdaler kontribution her
af byen i forleden svenske fejdetid, og ikke har udgivet. sagen blev opsat 6 uger.

(341)

** Jørgen Christensen prokurator på borgmester råd og interesseredes vegne efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Peder Nielsen Worm borger her sst for 51 rigsdaler, som er hans
kontributions rest, af ham i forleden svenske fejdetid i de 24000 rigsdaler her af byen skulle have
været udgivet, og dernæst fremlagde en taksering, som er gjort over menige indbyggere sst, hvori
han er takseret for 171 rigsdaler, og derpå landkommissærernes afsigt, at Randers borgere bør



samme deres resterende kontribution at betale, hvorefter dom blev afsagt: Peder Worm bør sin
resterende kontribution 51 rigsdaler med påløbne renter at betale.

(343)

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Hans
Jørgensen, forrige skipper på salig Maren Lauridsdatters skib, for han imod KM åbne arrestbrev er
undveget her af Randers bys frihed, efter han 8/11 1649 er arresteret, og fremlagde KM åbne
arrestbrev, dateret 25/11 1648, og derefter blev fremlagt et arrestbrev, dateret 8/11 1649, hvor
efterskrevne gjorde arrest på skipper Hans Jørgensen, at han ikke måtte rejse af Randers, før sagen
mellem Iver Jensen og ham er til ende kommet, og derefter blev fremlagt Iver Jensens indlæg,
hvorefter skipper Hans Jørgensen fremlagde en dom af Viborg landsting 14/3 1649, hvori hans
arrest kendtes magtesløs at være, hvorefter blev fremlagt en dom af bytinget 16/10 1648, hvori Iver
Jensen og han blev tildømt at tage hver en mand til at gøre regnskab imellem dem, hvorpå blev
fremlagt ovennævnte mænds afsigt, dateret 1649, og derefter blev fremlagt en dom af bytinget
24/12 1649, hvor han dømmes fri for sin arrest, og derefter blev fremlagt skipper Hans Jørgensens
indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da fremlægges dom af bytinget 24/12 1649, hvor Hans
Jørgensen af arresten frikendes, da kan han ikke tilkendes nogen tiltale at lide, imens samme dom
står ved sin fuldmagt.

(347)

** Jørgen Christensen på borgmester Jesper Lauridsen KM og byens vegne opkrævede sandemænd
over Hans Nielsen Embedsbo borgersøn her sst, for han i arrest er bortdraget af byens frihed 16/7
sidst forleden for vitterlig gæld, Jesper Lauridsen har ladet ham arrestere for.

(348)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst havde tiltale til efterskrevne, som skal være hans formand salig
Christen Mouridsen og hans hustru Maren Sørensdatter skyldig, der iblandt Anne Pedersdatter, salig
Laurids Nielsen Skrædders efterleverske sst, og Maren Andersdatter salig Niels Ibsens med hendes
datter Mette Nielsdatter. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Frandsen borger sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Hansen borger sst for
8 sletdaler resterende KM skat 1650, hvortil Rasmus Hansen svarede, at eftersom han tog
borgerskab sidst forleden jul 1649, og KM forordning formelder, at alle, som vil sig nedsætte i
nogen købstad skal være kvit og fri for al KM og byens skatter og tynge, hvorfor han formener
ingen skat at skulle betale, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom Rasmus Hansen nogle år har
boet her i byen og brugt borgerlig næring, da bør han hvis han resterer med i bemeldte skatter at
betale.

(350)

19/8 1650.

** Aksel Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld.



** Peder Ankersen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst lod læse og påskrive en kalds seddel til Kirsten Pedersdatter,
salig hr Hanses hustru i Mariager, at møde i Randers 16/8 for at annamme betaling for hvis, salig
Rasmus Pedersen Essenbæk var hende skyldig.

** Mads Pedersen Essenbæk stævnede efterskrevne at møde til salig Rasmus Pedersen Essenbæk
hus der at annamme betaling for hvis de med rette har at fordre efter den salig mands død, at møde
16/8.

** Jens Pedersen Spliid havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(351)

** Peder Knudsen Murmand. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne havde været i beskikkelse
hos Berete Tyrisdatter, om hun ville lade dem bese en kåbe, som var Peder Knudsen Murmands
salig hustrus og ham forkommet, hvortil hun svarede, at samme kåbe var hos Jesper Lauridsen
borgmester, og samtidig forbød hende den til nogen at afhænde, og hun også skulle skaffe
ejermanden til stede, af hvem hun samme kåbe bekommet har.

** Johan Jørgensen her sst. efterskrevne vidnede, at de på hans begæring havde været hos Peder
Sørensen Bager her sst med hans forpligts vidne, og tilbød ham, at om han straks ville betale
agerlejen, så ville Johan Jørgensen dermed være fornøjet, men ville han ikke betale, da nødes han
selv til at høste agrene efter tingsvidnes indhold 20/6 sidst forleden.

(352)

** Poul Christensen Bager borger her sst. Jørgen Christensen her sst på Anne Lauridsdatters vegne
sst lod læse og påskrive en landstings stævning over Frederik Jørgensen byfoged på en dele, som
han imod recessen udstedt har 29/4 sidst forleden formedelst kost og tæring, hun er tilfundet at
betale, hvilket han formener magtesløs at være, og ikke komme hende til hinder. sagen blev opsat 6
uger.

(353)

** Peder Pedersen Prip her sst på Anne Rasmusdatters vegne gav hendes salig bror Søren
Rasmussen Fisker, som boede og døde sst hans efterleverske Bodil Hansdatter afkald for al den arv,
hende arveligt tilfaldet var efter hendes salig bror.

** Knud Pedersen borger her sst på Bodil Hansdatter, salig Søren Rasmussen Stormand fiskers
efterleverske her sst, hendes vegne. Peder Pedersen Prip her sst på Anne Rasmusdatters vegne gav
hendes salig bror Søren Rasmussen Fisker, som boede og døde sst hans efterleverske Bodil
Hansdatter afkald for al den arv, hende arveligt tilfaldet var efter hendes salig bror.

** Rasmus Jensen Læsø, borger i Århus, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Oluf
Rasmussen, forrige ladefoged og borger her sst, hans efterleverske Rebekka Hansdatter i Randers
og hendes børn Rasmus Olufsen og Maren Olufsdatter for 35 sletdaler efter deres salig fars



skadesløsbrev, dateret Randers 10/2 1649, og fremlagde fortegnelse af omkostningerne, som de
blev tilfundet at betale.

(355)

** Carilius Jacobsen borger i Lübeck havde tiltale til Niels Jensen Reng borger her sst for 14
rigsdaler, han er ham skyldig efter hans brev, dateret Randers 15/11 1649, og til Niels Mouridsen
Skibbygger her sst for 25 rigsdaler efter hans skadesløsbrev, som de blev tilfundet at betale.

(356)

** Carilius Jacobsen, borger i Lübeck, havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her sst for 34
rigsdaler, han er ham skyldig efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 14 dage.

** Jørgen Christensen på borgmester råd og byens vegne lod fordele for hovedgæld efter doms
lydelse.

(357)

** et andet vidne. efterskrevne forpligtede dem at betale hvis dem rester af restantsen.

** Jørgen Lauridsen her sst lod fordele for hovedgæld.

26/8 1650.

** Jørgen Christensen på Groers Madsens dreng Mikkel Sørensen her sst hans vegne og på KM og
byens vegne gav last og klage over Peder Christensen Pors Skomager her sst, for han har slået ham
blodig.

** et andet vidne og lyste derfor Peder Christensen Pors er fuldt vold til.

** et andet vidne. synsmænd afhjemlede syn på Groers Madsens dreng Mikkel Sørensen hans
skade, og da var hans næse blodig og hans krave udrykket, som han beskyldte Peder Christensen
Pors for at have gjort ham.

(358)

** Baltser Jensen Bay her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jens Pedersen Spliid efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig,
som de blev tilfundet at betale.

(359)

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatter, salig Mads Værums efterleverske, hendes vegne havde
tiltale til Christen Pedersen Brod, som forrige tjente hende næst forleden vinter, for 20 sletdaler for



en fol, som han imod hende vilje har ubilligt drevet og ilde med handlet, hvor over samme fol er
død blevet og fremlagde tingsvidne af bytinget 17/6 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

(360)

** Søren Knudsen forrige byfoged efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for gæld,
som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på borgmester råd og byens vegne lod fordele efterskrevne borgere og
rodemestre for hvis, som de endnu rester med af deres rode og oppebørsel.

(361)

2/9 1650.

** Johan Jørgensen her sst. Peder Jørgensen Stenpikker her sst forpligtede sig at betale ham 9
sletdaler, han er ham skyldig.

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens efterleverske her sst, hendes
vegne havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Groers Madsen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig,
som de blev tilfundet at betale.

(362)

** Christen Jensen borgersøn her sst på sin mor Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens
efterleverske, hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Oluf Olufsen borger sst for
gæld efter salig Jens Christensens regnskabsbog, som blev fremlagt, hvortil Oluf Olufsen fremlagde
sit svar, at gælden er over 20 år gammel og ikke fordret på skifte efter hans salig hustru for 7 år
siden, hvorfor han mener sig fri for tiltale, hvorefter der blev afsagt dom: da gælden ikke bevises
lovligt at være fordret efter Oluf Olufsens hustrus død og ej heller hans medarving er stævnet, så
kan der ikke stedes nogen dom, før derfor bliver lovligt stævnet og kaldet, som det sig bør.

(363)

** Jacob Nielsen her sst lod fordele efterskrevne efter doms indhold.

(364)

** Peder Jensen Hadsten havde tiltale til Anne Jensdatter Kobberslagers her sst for 7 daler, hun er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Mammen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den ejendom, som Anders Jensen
Mammen nu påboer, som tilhører Anne Iversdatter.

** Niels Sørensen Markmand til Randers mark oplyste tre hvide svin, som han har taget på Randers
bymark, formedelst de der har gjort stor skade, og ingen vil dem vedkendes eller indløse.



** Anders Jensen Bjerregrav lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(365)

** Jørgen Christensen på Groers Madsens dreng Mikkel Sørensens og KM vegne opkrævede
sandemænd over Peder Christensen Pors skomager her sst, for han har slået Groers Madsens dreng,
at gøre deres ed og tov efter loven.

9/9 1650.

** Johan Jørgensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Simonsen Pottemager her sst lod fordele for hovedgæld.

** Bartolomeus Jacobsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(366)

** Jørgen Christensen på Karen Hansdatter, salig Hans Lauridsens datter her sst, hendes vegne efter
6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig, som de blev tilfundet at
betale.

** Laurids Jensen Korning havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Anders Groersen, som tjener i Galten, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Tomasen
borger her sst for 9 daler efter hans brev, dateret 28/2 1650, som han blev tilfundet at betale.

(367)

** Anders Christensen Smed her sst havde tiltale til Christen Rasmussen Skrædder sst og hans
hustru Dorte Christensdatter for hvis, hans søster Dorte Christensdatter af ham bekommet har, som
er for 13 daler, hvor imod Christen Rasmussen fremlagde et stort vidtløftigt regnskab på hvis,
Anders Christensen Smed skal være sin søster Dorte Christensdatter og Christen Rasmussen
skyldig, hvorfor de blev tilfundet at gøre rede og regnskab med hver andre.

** Mikkel Tygesen residerende her sst havde tiltale til Margrete, salig Christen Madsen Skriver,
forrige Randers hospitalsforstander, hans efterleverske samt hendes svoger Frands Pedersen borger
sst for 69 sletdaler, som Christen Madsen er Mikkel Tygesen skyldig for efterskrevne korn, han af
ham bekommet har på Dronningborg, som igen skulle betales 25/9 1629, for i alt 69 sletdaler,
hvoraf tilkommer Margrete Hansdatter den halve sum og hendes svoger på sin hustru Anne
Christensdatters vegne den anden halve sum at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(368)

** mester Tøger Pedersen præst til skt Mortens kirke her sst. synsmænd afhjemlede syn på
tagdryppet, som falder og bliver stående i renden bag ved hans stald, og løber ind i hans ladehus, for



det ikke kan have sit udløb formedelst en pikning, som er gjort i Peder Skovs gård. varsel til
Mogens Skov her sst Jens Jensen Mogensen på hans datter Else Jensdatters vegne Morten Tygesen i
Enslev på hans hustrus vegne.

** Peder Jensen Hadsten her sst havde tiltale til salig Niels Poulsens efterleverske Kirsten
Nielsdatter i Voldum for 9 daler, som rester på hendes salig husbonds brev, dateret Randers 4/11
1646. sagen blev opsat 6 uger.

(369)

** Tomas Poulsen her sst havde tiltale til Peder Pedersen Njær her sst for et års husleje. sagen blev
opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mads Hansen rådmand sst, salig
Rasmus Sørensen Vissings børns tilforordnede værge, for 194 sletdaler, deres salig far ham skyldig
er efter hans brev, dateret 21/1 1642, Rasmus Sørensen Vissing egen hånd, hvortil blev fremlagt
Rasmus Hansens svar, hvorefter der blev afsagt dom: Rasmus Hansen bør som en fuld værge at
betale samme gæld.

(370)

** Jørgen Christensen på Mikkel Sørensen, som tjener Groers Madsen her sst, hans vegne sigtede
fuldt og fast Peder Christensen Pors for den skade, han ham gjort har, da han på Groers Madsens
vegne krævede ham nogen gæld, idet han slog ham blodig.

(371)

** et andet vidne i samme sag. Groers Madsen borger her sst vidnede, at Peder Christensen Pors
ville tinge af med ham for den skade, han gjorde hans dreng, og bød dem et par sko, om det så måtte
blive upåtalt, hvilket Groers Madsen eller drengen ikke ville.

** et andet vidne i samme sag. Jørgen Christensen på Mikkel Sørensen KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Peder Christensen Pors skomager her sst, for han har slået Groers
Madsens dreng blodig, at de gør deres tov efter loven.

** Frederik Jørgensen på KM og byens vegne. efterskrevne vurderede 3 svin, som i 4 tingdage har
været oplyst, og ingen dem ville vedkendes.

** Frederik Jørgensen på KM vegne gav til kende, at eftersom Niels Sørensen Markmand her sst for
nogen tid siden har optaget i byens vange 3 svin, som der har gjort stor skade, og fremlagde et
tingsvidne 3/9 sidst forleden, og da ingen har villet dem vedkendes, satte han i rette, om de ikke bør
ham på KM vegne at være følgagtig, hvilket blev dømt.

(373)

16/9 1650.

** Niels Nielsen Hjermind her sst lod fordele for hovedgæld.



** Jørgen Lauridsen her sst. efterskrevne vidnede, at for 12-35 år siden, at hvis vandflødning, som
da afgik af den gård, Christen Tved Kræmmer påboede og den bod, Jørgen Lauridsen nu påboer,
den havde sin udgang af den smøge ud til Adelgade imellem Jørgen Lauridsens stenhusgavl og
Peder Nielsen Worms gård, han nu iboer.

** Groers Madsen her sst. eftersom Tomas Poulsen borger her sst havde 3.ting til ham for gæld, så
leverede Groers Madsen til ham 6 sletdaler.

(374)

** Peder Nielsen Worm lod fordele Jørgen Lauridsen her sst for indpløjning på hans ejendom.

** Jens Pedersen Guldsmed her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Knudsen forrige
byfoged sst for en foldet kåbe, som han tilforn ved nam og vurdering af ham bekommet har for hans
kontributions rest, for hvilken kåbe han har leveret ham 8 sletdaler, og ikke samme kåbe siden har
kunnet bekomme, og fremlagde et udlæg af Jens Pedersen Guldsmeds regnskabsbog 19/5 1649,
hvortil Søren Knudsen fremlagde sit svar, at det burde bevises, at han havde fået nogen kåbe,
hvorefter der blev afsagt dom: Søren Knudsen bør at forskaffe ham samme kåbe eller 8 sletdaler i
stedet.

(375)

** Mads Sørensen i Ebeltoft efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Aksel Sørensen borger her sst
for 113 daler, hvor imod Aksel Sørensen fremlagde sit regnskab og hans skriftlige indlæg, hvorefter
der blev afsagt dom: da fremlægges regnskab mod regnskab, så bør de med hver andre gøre rede og
regnskab.

(376)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. synsmænd vurderede to gamle heste, for hvis gæld Jens
Sørensen, forrige boende i Borupgård, er ham skyldig, som de vurderede for 14 sletdaler.

** Niels Jensen Hadsten. synsmænd afhjemlede syn på hans rug, hvor der var gjort skade af svin og
fæmon for 7 skæpper rug.

** Jørgen Christensen på Groers Madsen Mikkel Sørensen KM og byens vegne begærede fylding
på sandemænd deres ed og tov at gøre over Peder Christensen Pors her sst, for han har slået Mikkel
Sørensen, hvorefter blev oplæst synsvidner og sigtelsesvidner, og sandemændene gjorde deres tov,
at eftersom ikke bevises med bartskær eller synsmænd, ham nogen åbne sår at have haft, så vidste
de ikke rettere at kende, end Christen Pors jo bør for Groers Madsens tiltale kvit at være.

(378)

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne her sst lod læse et forbud, at eftersom her i
Randers mere end i andre købstæder befindes imod forbud, at husfolk indtages i kældre og
staldgårde, som fra andre købstæder og landsbyer i hobetal her indflytter uden rigtig besked fra
deres forrige sognepræster borgmestre og råd, de sidst har været, så tilsiges og advares alle, at de



ingen fremmede på deres ejendom må lade indtage eller bortleje, før de har været hos borgmester
og råd med deres rigtige kundskab og besked, hvorledes de fra deres forrige herskab og andre steder
skilt er, de sidst været har.

(379)

** Rasmus Jespersen på borgmester råd samt deres medinteresseredes vegne efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Søren Knudsen forrige byfoged for 38 rigsdaler, som er hans
kontributions rest, han i sidste svenske fejdetid er skyldig blevet, så og for 59 rigsdaler, som er Jens
Pedersen Guldsmeds og Anne Poulsdatters kontributions rester, han har gjort udlæg for og hos sig
selv beholdt, og fremlagde en antegnelse på hvis efterskrevne, han har gjort udlæg i, hvorefter der
blev afsagt dom: Søren Knudsen bør betale sin kontributions rest og hvis, han har taget til udlæg.

(381)

23/9 1650.

(382)

** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Hjerminds efterleverske, her
sst hendes vegne lod fordele for hovedgæld.

** Anders Jensen Bjerregrav. Jens Rasmussen, barnfødt her sst, sagde, at hans mor Anne
Pedersdatter, salig Tomas Mørks, her sst ikke havde nogen vederlæggelse efter hendes salig
husbond for den gæld, han var bortskyldig.

** et andet vidne. Jens Rasmussen lovede Anders Bjerregrav, at han på hans mors vegne skal betale
halvparten af den gæld, salig Tomas Mørk var salig Christen Mouridsen skyldig.

** Anders Jensen Bjerregrav efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som var hans
formand salig Christen Mouridsen og hans hustru Maren Sørensdatter skyldig, der iblandt Anne
Pedersdatter salig Laurids Skrædders efterleverske, Maren Andersdatter salig Niels Ibsens og
hendes datter Mette Nielsdatter, som de blev tildømt at betale.

(383)

** Anders Jensen Bjerregrav havde tiltale til Terkild Felbereder for gæld efter salig Christen
Mouridsens regnskabsbog, hvortil han fremlagde et regnskab og indlæg, hvorfor de blev tildømt
med hver andre at gøre rede og regnskab inden 14 dage.

** Anders Jensen Bjerregrav efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Anders Andersen her sst
efter salig Christen Mouridsens regnskabsbog, hvorefter der blev afsagt dom: da gælden ikke
bevises med Anders Andersens hånd eller segl, så bør han for tiltale kvit at være.

(384)

** Mads Poulsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, mester Oluf Sørensen nu iboer, for
dens brøstfældighed.



** Knud Pedersen lod fordele for hovedgæld.

(385)

** Jesper Lauridsen borgmester lod fordele til 4.ting.

** Søren Nielsen Hornbæk, danske skolemester her sst, lod læse og påskrive et brev, hvormed hans
mor Kirsten Jensdatter, salig Jens Lauridsens efterleverske i over Hornbæk, pantsætter til ham 3
heste for hvis, han har udlagt i restantsen til Dronningborg, dateret 23/9 1650 Kirsten Jensdatter
egen hånd Jens Nielsen Hornbæk egen hånd, hvilket Søren Nielsens svoger Søren Christensen fra
over Hornbæk bekræftede.

(386)

** Jørgen Christensen på borgmester råd samt deres interesseredes vegne efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til mester Tøger Pedersen sognepræst sst, Mette Pedersdatter salig Knud Nielsens, og
hendes børn Gjøreld Knudsdatter og Kirsten Knudsdatter og Gertrud Pedersdatter, salig doktor
Søren Hofmands, og hendes børn Niels Sørensen Peder Sørensen Tøger Sørensen Søren Sørensen
og Maren Sørensdatter for 341 rigsdaler, deres salig mor Anne Poulsdatter med resterede i de 24000
rigsdaler til de svenske oberster i den svenske fejdetid, og de blev tilfundet at betale hver sin kvota.

(391)

** Tomas Poulsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne her sst for 1255
rigsdaler, som er resten af de 3560 rigsdaler, som han efter deres begæring og store fornødenhed på
deres vegne til deres udlovede kontribution i den svenske fejdetid til Hamburg og Lübeck måtte
optage med stor livsfare at fuldgøre de 24000 rigsdaler, som udlovet var, som de ham efter deres
obligation skulle betale i en samlet sum, som de ikke har efterkommet, ham til stor skade, som efter
hans udgivne håndskrift, til Lübeck og Hamburg udgivet, skulle have været betalt 21/3 1650,
hvorfor stævnedes efterskrevne, og blev fremlagt deres brev til Tomas Poulsen, dateret Randers
27/1 1644, kvittering samt landkommissærernes dom og afsigt,  Tomas Poulsens afregning og
indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: forbemeldte skyldnere og de dødes arvinger bør deres brevs
rest straks at betale.

(399)

30/9 1650.

** Morten Nielsen Ladefoged her sst lod fordele for hovedgæld.

** Knud Pedersen på Anne Eriksdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Knud Pedersen på Karen Jensdatter, Søren Rosengårds hustrus vegne her sst lod fordele for
hovedgæld.

(400)



** Jens Pedersen Spliid her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Pedersen Hatstafferer
her sst for 25 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst på sin salig bror Rasmus Pedersen Essenbæks efterladte børns
vegne sst fremlagde en kaldsseddel, hvori han stævnede efterskrevne godtfolk i Randers, som har
nogen gæld at fordre efter hans salig bror, at møde i hans bo 25/9, dateret 11/9 1650 Mads Pedersen
Essenbæk egen hånd, og fremlagde andre kaldssedler, der iblandt til Laurids Pedersen i Essenbæk
ladegård og salig hr Hanses hustru i Mariager Kirsten Pedersdatter.

(402)

** Jørgen Christensen på Maren Jacobsdatter, salig Christen Yttesens efterleverske her sst, hendes
vegne havde tiltale til Anders Andersen Lime borger her sst for 4 rigsdaler, han skal være hendes
salig husbond skyldig efter hans brev, dateret 28/10 1637 Anders Andersen Lime egen hånd. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen Kock her sst havde tiltale til Tøger Jacobsen borger sst for 10 sletdaler efter
hans brev. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Ankersen borgmester her sst havde tiltale til salig Søren Jensen Års forrige borger sst hans
efterleverske Anne Pedersdatter og deres søn Jacob Sørensen i København og datter Karen
Sørensdatter for 16 sletdaler, han er hans hustru Karen Mogensdatter skyldig efter hans brev, dateret
15/3 1640 Søren Jensen Års egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(403)

** Rasmus Jespersen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** et andet vidne. Rasmus Jespersen lod fordele for hovedgæld

(404)

** Jesper Lauridsen borgmester gav last og klage over Hans Nielsen Embedsbo her sst, for han i
lovlig arrest er bortdraget af Randers.

** et andet vidne. og lyste Hans Nielsen Embedsbo et fuldt vold til.

** Jesper Lauridsen borgmester tilbød Jens Sørensen, som forrige boede i Borupgård, at indløse to
heste, som var vurderet for 14 sletdaler, for hvis, han var ham skyldig.

** Peder Christensen Kock, forordnet værge for salig Peder Tomasens hustru Mette Reinholtsdatter
på hendes vegne og Laurids Christensen Hornbæk, forordnet værge for salig Peder Tomasens
efterladte børn, nemlig Rasmus Pedersen Mogens Pedersen Anne Pedersdatter og Margrete
Pedersdatter på deres vegne lod læse en kaldsseddel til efterskrevne at møde i hans bo 26/9 for at
annamme udlæg for hvis, han dem skyldig var.

(405)



** Carilius Jacobsen af Lübeck efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her
sst for 34 rigsdaler for adskillige varer efter hans regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

(406)

7/10 1650.

** Christoffer Jensen her sst. efterskrevne vidnede, at Christoffer Jensen, der var i plovfællig med
Niels Madsen borger sst, ikke har pløjet eller haft det aller ringeste for ploven den ganske sommer
igennem.

** doktor Egidius Jensen havde tiltale til salig Peder Jensen Let fordum borger sst hans børn og
arvinger, nemlig Jens Pedersen Peder Pedersen Mikkel Pedersen Let og Else Pedersdatter, og
Groers Madsen på sin hustru Anne Pedersdatters vegne, Poul Jensen Dons på sine egne og sine
børns vegne for 100 rigsdaler efter salig Peder Jensens brev, dateret 24/6 1633.

(407)

** Laurids Rasmussen, barnfødt i Mariager, havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her sst for 500
rigsdaler efter hans brev til hans svoger Laurids Rasmussen, dateret Randers 2/5 1648 Jørgen
Lauridsen egen hånd, og derefter blev fremlagt et skriftligt indlæg, hvorpå Jørgen Lauridsen
svarede, at han havde betalt en hel sum derpå, og fremlagde Laurids Rasmussens brev på 91
sletdaler, samt Jørgen Lauridsens regnskabsbog, hvorefter der blev afsagt dom: da efterdi
fremlægges regnskab imod regnskab, så bør de fremlægge deres regnskaber for overkøbmænd
inden 14 dage, dem derom imellem at likvidere.

(410)

** hr Jens Block i Borup havde tiltale til Mikkel N Hyrde, som vogter Randers bys fæmon for at
have med den ganske store bys fæmon skammeligt volddrevet i Borup kirkes enge, hvor de har
opædt og nedtrådt græsset og gjort skade for 16 gode læs hø, og fremlagde et tingsvidne af Støvring
herredsting 18/9 sidst forleden med syn på samme enge, og dernæst fremlagde et andet vidnesbyrd
og hans indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(411)

** Jørgen Christensen på Inger Jacobsdatter, salig Mads Sørensen Værums efterleverske her sst,
hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Pedersen Brod for 20 sletdaler, for
han uden hendes vilje har ubilligt drevet og ilde medhandlet hendes fol, hvorover samme fol er død
blevet, og fremlagde tingsvidner af bytinget 17/6 sidst forleden, hvortil Christen Pedersen svarede,
at han ikke er årsag til samme fol er blevet død, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Pedersen
bør at erstatte og oprette Inger Jacobsdatter for samme hendes fols skade.

(413)

** Laurids Pedersen Fussing her sst havde tiltale til Maren Sørensdatter, salig Christen Mouridsens
efterleverske her sst, og hendes husbond Anders Jensen Bjerregrav for 9 sletdaler, salig Christen
Mouridsen var blevet ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.



(414)

** Jesper Lauridsen borgmester gav last og klage over Rasmus Keldsen, for han i lovlig arrest er
undveget og bortdraget af Randers bys frihed.

** et andet vidne. Jesper Lauridsen lyste Rasmus Keldsen derfor vold til.

** Mads Poulsen KM tolder her sst lod læse et købebrev, udstedt af Margrete Hansdatter, salig
Christen Madsen Skrivers efterleverske her sst, at eftersom hun for nogen tid siden har pantsat ham
hendes gård og ejendom, som hun påboer, og ikke har middel til at betale ham, så skøder og
afhænder hun samme ejendom til ham.

(415)

** Mads Poulsen KM tolder her sst lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Mads Pedersen
borger i Randers, som værge for hans salig bror Rasmus Pedersen Essenbæk, som boede og døde
her sst, hans efterladte 5 børn, nemlig Peder Rasmussen Hans Rasmussen Karen Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter Mette Rasmusdatter, på deres vegne i overværelse af deres oldefar Hans
Andersen, borger i Århus, gjort afregning med Mads Poulsen om hans salig brors pantebrev på 789
rigsdaler, hvorfor Mads Poulsen har tilforhandlet sig samme gård, hvorfor Mads Pedersen på
børnenes vegne sælger og afhænder fra dem til Mads Poulsen bemeldte gård og ejendom.

(417)

** Niels Mouridsen Skibbygger her sst. Mads Pedersen Essenbæk her sst, tilforordnet værge for sin
salig bror Rasmus Pedersen, forrige borger sst, hans efterladte 5 børn, nemlig Peder Rasmussen
Hans Rasmussen Karen Rasmusdatter Anne Rasmusdatter Mette Rasmusdatter, på deres vegne
afhændede fra dem og deres arvinger og til Niels Mouridsen og hans arvinger til betaling i hans
gælds fordring en have øster for Randers.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst. Niels Mouridsen Skibbygger her sst tilstod at have annammet
ovennævnte have i sin betaling på den gæld, salig Rasmus Pedersen Essenbæk var ham skyldig
blevet.

(418)

** Peder Nielsen Worm her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her
sst, for han imod al gammel hævd og sædvane, ham til fortrængsel, har opsat to halvtagshuse uden
for hans bryggers, og et plankeværk udenfor hans lillestue vindue, og dermed at have forhindret
lysning til samme stue, imod det løfte, som hans hustrus far til hans formand salig Jacob Pedersen
Bartskær med skøde gjort har 8/1 1621. stævning til Jørgen Lauridsen her sst samt hans hustrubror
Laurids Rasmussen her sst. dernæst blev fremlagt vidnesbyrd af bytinget 19/7 og 26/7 1648 og
synsvidne til samme ting 3/7 1648 og derefter et tingsvidne af samme ting 30/10 1648 indeholdende
et skøde udstedt 8/1 1621, hvormed Rasmus Mikkelsen borger i Mariager solgte til Jacob Pedersen
Bartskær i Randers det 70 dalers indlæg, som salig Mads Nielsen, fordum borger her sst, var hans
salig far Mikkel Skriver, fordum borgmester i Mariager skyldig, i salig Niels Bagers liden gård på
Storegade, og Hans Lauridsen borger her sst på hans søster Anne Lauridsdatter, borgerske i



Mariager, hendes vegne skøder til Jacob Bartskær det indlæg, hendes salig husbond Christen
Mikkelsen i samme liden gård var indlagt for 159 sletdaler, salig Niels Christensen Bang her sst var
salig Mikkel Christensen Skriver skyldig, så og for 94 daler, han var salig mester Tøger Lassen,
sognepræst her sst, skyldig. dernæst blev fremlagt tingsvidner af bytinget 4/1 og 8/1 1649, hvor
imod Jørgen Lauridsen fremlagde skøder på den ejendom, han iboer, det første af 27/7 1635, som
Hans Rasmussen, barnfødt i Mariager, til sin stedmor Dorte Lauridsdatter udstedt har, og det andet
udstedt 17/4 1648, som Laurids Rasmussen, barnfødt i Mariager, til sin svoger Jørgen Lauridsen
udstedt har, hvorefter der blev afsagt dom: (ikke indført)

(422)

14/10 1650.

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst lod fordele for hovedgæld

(423)

** Peder Pedersen Njær her sst lod fordele for hovedgæld.

** mester Tøger Pedersen. Jens Christensen her sst og hans hustru Maren Christensdatter og andre,
som tjente salig mester Peder Tøgersen, vidnede, at den gamle stald, som stod i hans gård, havde sit
tagdryp og flodmål i sønder hen imod Peder Skovs ejendom, og når der var sne og tøbrud, kastede
han renden op, at vandet des bedre kunne have sit løb derhen. andre, som havde tjent salig Anne
Baysdatter, vidnede det samme. varsel til Mogens Pedersen Skov her sst og Jens Jensen Mogensen
på hans datter Else Jensdatters vegne og Morten Tygesen i Enslev på hans hustru Inger
Pedersdatters vegne.

(424)

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens efterleverske her sst, hendes
vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig, som de blev
tilfundet at betale.

** en anden tiltale. Jørgen Christensen på Anne Andersdatters vegne havde tiltale til Groers
Pedersen, nu boende i Essenbækgård, for 12 sletdaler, som skal være ubetalt efter den sidste
afregning med hendes salig mand 19/7 1647. sagen blev opsat 6 uger.

(425)

** Hieronimus Gylden, borger i Århus kapitels og domkirkens ridefoged sst, på mester Jacob
Knudsen og mester Niels Nielsen Krog kannik til Århus domkirke, på kirkens og deres vegne efter
efterskrevne fuldmagt havde tiltale til Kirsten Johansdatter, salig doktor Morten Madsen forrige
superintendant i Århus, efter efterskrevne opsættelse for 650 rigsdaler med rente i 8 år, og 312
rigsdaler efter hendes salig mands håndskrift, og for at stille doktor Simon Pauli tilfreds for den
gård, som doktor Morten har tilforhandlet sig af kantoriet for 300 sletdaler, så vel som at forklare
domkirkens regnskab for de åringer, hendes salig husbond kirkeværgeriet har forvaltet, hvorfor
stævnes Kirsten Johansdatter, mester Tøger Pedersen præst i Randers på sin hustru Kirsten
Mortensdatters vegne, mester Christen Nielsen i Århus på sin hustru Ellen Mortensdatters vegne,



Ingeborg Mortensdatter Anne Mortensdatter Frederik Mortensen Mads Mortensen Christen
Mortensen, og fremlagde salig doktor Morten Madsens håndskrifter, dateret 6/4 1642 lydende på
250 rigsdaler og 15/6 1643 lydende på 300 sletdaler, som er for en residens på Kannikkegade, og
blev fremlagt et beskikkelses brev til Anders Lydiksen, rådmand i Århus, som skal have hos sig en
del af  salig Morten Madsens gældsbreve, hvorefter der blev afsagt dom: Kirsten Johansdatter bør
bemeldte penge at betale, eller og vurdering og indlæg i de breve, som hos Anders Lydiksen er gjort
arrest og beslag på, og hvis det ikke kan tilstrække, da vurdering i hendes og hendes børns og
medarvingers fælles bo.

(429)

** Søren Jensen Lang borger her sst på sine egne vegne Mikkel Jensen i Munkdrup på sine egne
vegne Poul Jensen i Haslund på sine egne vegne og Søren Pedersen i Paderup ?. Rasmus Andersen,
barnfødt i Borup, nu boende i Herringløse i Hvedstrup sogn i Roskilde len gav hans ovennævnte
farbrødre afkald for al hvis arv, som han efter hans salig farbror Jep Jensen, som boede og døde i
Lerbjerg, og efter hans salig farbror Tomas Jensen Lang, som boede og døde i Borup, arveligt er
tilfaldet.

21/10 1650.

** Niels Madsen Fænrik her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen her sst. efterskrevne vidnede, at de var på Randers mark i sommer, da man
såede boghvede, og da hverken så eller hørte de, at Jens Jensen i Bjergby ikke var på Randers mark.

(430)

** hr Søren Madsen præst til Lyngå sogn lod fordele for hovedgæld.

** Jens Iversen, slotsfisker til Dronningborg, lod læse og påskrive et tilbud, at eftersom Hans
Madsen Skrædder i Randers har ladet ham tiltale for hans steddøtre Karen Nielsdatter og Maren
Nielsdatter for deres løsøre, som de kunne tilfalde efter deres salig far Niels Jensen slotsfisker,
fordum indvåner her sst, så tilbyder han ham rede penge sølv kobber sengeklæder og gode varer, så
vidt Karen Nielsdatter kan tilkomme, såfremt Hans Madsen vil afkorte hvis, han og hendes mor
bekostet har siden hendes fødeår, hvilket tilbud Hans Madsen ikke i dag ville annamme.

(431).

** Tomas Poulsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Pedersen Njær borger her
sst for husleje 18 daler, som han blev tilfundet at betale uden længere ophold, eller derfor at lide
høringsdele.

(432)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Margrete Hansdatter
salig Christen Madsen Skriver, forrige hospitalsforstander her sst, hans efterleverske samt hendes
svoger Frands Pedersen sst på hans hustru Anne Christensdatters vegne for 69 sletdaler, salig
Christen Skriver var ham skyldig for rug og malt, han af ham bekommet har på Dronningborg, efter



hans efterskrevne regnskabsbog, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale
førnævnte gæld, hver sin kvota.

(433)

** Peder Jensen Hadsten efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Niels Poulsens efterleverske
Kirsten Nielsdatter i Voldum for 9 sletdaler efter hendes salig husbonds brev, som hun blev tildømt
at betale.

(434)

** Laurids Jensen Korning efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som rester af den
5.rode med KM bueskytteskat, som de blev tilfundet at betale.

(435)

4/11 1650.

** Rasmus Madsen Ørsted på sin mor søskende og egne vegne havde tiltale til Anders Jensen
Bjerregrav for et stykke gærde, hans tjenestekarl skal have opgravet i hans mors have, hvortil
Anders Jensen svarede, at det var løgn, den kumpan Rasmus Madsen sagde.

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst. Kirsten Rasmusdatter jordemoder, som i 30 år har
boet bag mester Tøgers stald, vidnede, at det vand, som faldt af den gamle stald, som blev afbrændt,
havde sit løb nedad imod Peder Skovs ejendom. varsel til Mogens Skov og til Jens Jensen
Mogensen på hans datter Else Jensdatters vegne og til Morten Tygesen på hans hustru Inger
Pedersdatters vegne.

** Niels Rasmussen Rolpe Tømmermand her sst havde tiltale til mester Hans Nætter Tømmermand
ved Silkeborg for 8 sletdaler, han er ham skyldig efter deres efterskrevne kontrakt om at ophugge en
kornlade ved Hevringholm, dateret Randers 21/7 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(436)

** mester Tøger Pedersen her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(437)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Mogens Pedersen Skov havde tiltale til efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(438)

** Anders Sørensen Skrædder her sst på Anne Jensdatter, salig hr Jens Rasmussen Torrild kapellan
her sst, hans efterleverske hendes vegne. Peder Christensen Kock borger her sst lod læse og
påskrive en kontrakt oprettet 11/10 sidst forleden efter salig hr Jens Rasmussen Torrild imellem



hans søskende og arvinger på den ene og hans efterleverske Anne Jensdatter på den anden side
belangende den arv, de kunne tilkomme efter deres salig bror, og nu efter samme medarvinger,
nemlig Rasmus Rasmussen og Søren Rasmussen i Torrild i Hads herred og Peder Rasmussen Else
Rasmusdatter Rasmus Pedersen i Torrild på hans hustru Berete Rasmusdatters vegne og Hans
Christensen i Ørting på hans hustru Anne Rasmusdatters vegne og Johanne Rasmusdatters vegne,
deres fuldmagts indhold gav Peder Kock Anne Jensdatter afkald for al den arv, de efter deres salig
bror salig hr Jens Rasmussen Torrild forrige kapellan, arveligt tilfaldet var.

(439)

** Jørgen Christensen på Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands efterleverske her sst,
hendes vegne havde tiltale til Jesper Mortensen, boende i Vitten, for 12 sletdaler efter hans brev.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen bosiddende her sst havde tiltale til salig Rasmus Pedersen Skovs arvinger, nemlig
Mogens Pedersen Skov Inger Pedersdatter i Enslev med hendes lovværge Morten Tygesen og Else
Jensdatter her sst med hendes far Jens Mogensen, formedelst de forholder ham hans ejendom, som
han formener, de bør ryddelig gøre eller derfor at lide æskningsdom. sagen blev opsat 6 uger.

(440)

** Jacob Nielsen havde tiltale til salig Rasmus Pedersen Skovs arvinger, nemlig Morten Tygesen i
Enslev på hans hustru Inger Pedersdatters vegne Jens Jensen Mogensen borger her sst på sin datter
Else Jensdatters vegne Mogens Pedersen Skov her sst, for de forholder ham hans ejendom efter
hans skøde og adkomstbreve, som de bør ryddelig gøre. sagen blev opsat 6 uger.

(441)

** borgmester Jesper Lauridsen gav last og klage over Knud Madsen i Svejstrup, for han i lovlig
arrest er draget bort af Randers bys frihed, og over Niels Sørensen i Hviding, som i lovlig arrest er
bortdraget her af byen, og lyste dem hver vold til.

(442)

** Rasmus Jonasen her sst gav last og klage over Jens Christensen i Blegvad, for han i lovlig arrest
er bortdraget af Randers bys frihed.

** et andet vidne. Rasmus Jensen lyste Jens Christensen vold til.

** Peder Lassen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig for husleje. sagen blev
opsat 6 uger.

(443)

** Poul Jensen borger her sst havde tiltale til Jens Jensen Skrædder her sst for et omhæng
sengeklæder og en kappe, som han havde leveret hans kone at sælge for ham, hvortil Jens Skrædder
svarede, at når Poul Jensen betalte sin gæld, så skulle han betale ham for sengeklæderne, hvorefter
de blev tilfundet med hver andre at gøre rede og regnskab.



** en anden tiltale. Poul Jensen havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Hansen borger her sst. synsmænd tilstod, at de havde vurderet en gammel hoppe for 3
sletdaler, som blev gjort arrest på til Hans Madsens her sst for gæld, han var Rasmus Hansen
skyldig, som tilbød ham at indløse samme hoppe.

(444)

** Rasmus Jespersen her sst på borgmester råd og medinteresseredes vegne havde tiltale til Peder
Nielsen Worm borger her sst for hans kontributions rest 51 rigsdaler fra sidst forleden svenske
fejdetid, som han uden videre ophold bør at betale eller derfor at lide dom for rigens æskning, og
begærede dom.

** Niels Andersen Vinter, forrige skriver på Dronningborg, på Kirsten Mikkelsdatter, salig Poul
Skrivers efterleverske her sst, hendes vegne havde tiltale til Johan Jørgensen apoteker her sst, for
han ikke har efterkommet den kontrakt, som imellem ham og Kirsten Mikkelsdatter er tildraget 10/9
1649 belangende hvis hende og hendes børn på deres gård af Johan Jørgensen skal være bygget for
nær, og fremlagde efterskrevne breve anlangende en smøge, og han satte i rette, at Johan Jørgensen
straks den for nære bygning at bortflytte og smøgen igen at oprette. sagen blev opsat 6 uger.

(445)

11/11 1650.

(446)

** Rasmus Madsen Ørsted på sin mor søskende og egne vegne. Niels Sørensen Markmand til
Voldum mark og hans søn Søren Nielsen vidnede, at de så Anders Snedker her sst kom ind i salig
Mads Ørsteds have og tog gærdestave, som han færdede sit eget gærde med.

** Anders Jensen Bjerregrav spurgte Niels Sørensen Markmand og hans søn, om de havde set ham
eller hans tjenestekarl at have gjort nogen skade i salig Mads Ørsteds have, hvortil de svarede nej.

** Mads Hansen rådmand her sst leverede for retten Peder Rasmussen Vissing borgersøn her sst en
registrering efter hans salig far og efter hans salig farbror Søren Sørensen, som døde i København.

(447)

** Mads Hansen her sst fremlagde et skriftligt tilbud, at eftersom Peder Rasmussen Vissing agter at
tage 3.ting over ham for rigtighed på hans tilfaldne arv ham at gøre, så erbyder han ham efter
skiftebrevs indhold at betale og fornøje.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst. hans tjenestekarl Christen Madsen fremlagde en skriftlig
benægtelse, at eftersom Karen, salig Mads Jensen Ørsteds, og hendes sønner her sst har ladet ham
stævne anlangende, at han skulle have taget nogle staver af deres gærde næst op til hans husbonds



gærde, da er hans svar, at han på hans husbonds befaling havde sat ris på det gærde mellem hans
husbonds have og salig Mads Ørsteds have, som salig Mads Ørsteds arvinger skulle holde ved
magt.

(448)

** Peder Christensen Kock efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Tøger Jacobsen borger her sst
for 15 sletdaler efter hans brev, som han blev tilfundet at betale.

** Tomas Poulsen her sst havde tiltale til Niels Jensen Reng borger her sst for 22 sletdaler, som er
for 1 års husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(449)

** Johan Jørgensen apoteker her sst. efterskrevne bekendte, at de efter hans begæring havde været
hos Hermand Kræmmer i Viborg med en beskikkelses seddel, hvori Johan Jørgensen begærer af
ham, at han vil skille ham ved den gamle humle og huslejen deraf, som Hermand købte af en
hollænder for halvtredje år siden.

** Peder Ankersen borgmester lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen borgmester efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Søren Jensen Års,
fordum borger her sst, hans efterleverske Anne Pedersdatter og deres børn Jacob Sørensen boende i
København og Karen Sørensdatter, for 16 sletdaler, som han er Peder Ankersens hustru Karen
Mogensdatter skyldig, og fremlagde hans brev, dateret 15/3 1640 Søren Jensen egen hånd, som de
blev tilfundet at betale.

(450)

** Niels Jørgensen i Them lod fordele for hovedgæld.

** Peder Christensen Pors her sst. Mads Sørensen i Avning tilstod, at Peder Christensen skomager
havde ham fornøjet for al den arv, han efter sin salig søster Peder Christensens salig hustru Karen
Sørensdatter tilfaldet var, hvorfor han gav ham afkald.

(451)

** Peder Christensen i Mariager lod fordele for faldsmål.

** et andet vidne. Peder Christensen i Mariager lod fordele for faldsmål.

** Christoffer Jensen på sine egne vegne lod fordele for hovedgæld.

18/11 1650.

** Mogens Jensen Fisker her sst lod fordele for hovedgæld.

(452)



** Søren Nielsen Hornbæk, danske skolemester her sst på Johan Lauridsen og Jens Nielsen
Hornbæk i Randers skole deres vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** borgmester Jesper Lauridsen lod fordele for hovedgæld.

** Knud Pedersen på Anne Troelsdatter, salig Niels Kyvlings efterleverskes vegne lod fordele for
hovedgæld.

(453)

** Rasmus Madsen Ørsted på sin mor bror og egne vegne. synsmænd afhjemlede syn på salig Mads
Jensen Ørsteds have og gærdslet derom.

** Christen Jensen Tækker her sst lod opsige Rebekka Hansdatter salig Oluf Rasmussen, fordum
ladefoged her sst, hans efterleverske de to agre, hun har haft i brug.

** Rasmus Bartolomeusen her sst havde tiltale til Jens Sørensen Bromand her sst for 7 sletdaler for
en halv skæppe islandsk fisk, han af ham skal have bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

(454)

** doktor Egidius Jensen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Peder Jensen Let,
fordum borger her sst, hans børn og arvinger, nemlig Jens Pedersen Peder Pedersen Mikkel
Pedersen Else Pedersdatter Groers Madsen på sin hustru Anne Pedersdatters vegne Poul Jensen
Dons på sine egne og hans børns vegne, nemlig Maren Poulsdatter Anne Poulsdatter Sidsel
Poulsdatter og Peder Poulsen for 100 rigsdaler efter salig Peder Jensens udgivne brev, dateret 24/6
1633 Peder Jensen Let egen hånd, som de blev tilfundet at betale.

(455)

** hr Jens Block i Borup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mikkel N Hyrde, som vogter
Randers bys fæmon, og hans svende og drenge, som har volddrevet kirkens enge og gjort skade for
16 gode læs hø, og fremlagde to tingsvidner af Støvring herredsting 18/9 sidst forleden og hr Jens
Blocks indlæg, hvorefter Mikkel Mikkelsen hyrde fremlagde sit indlæg, hvorefter der blev afsagt
dom: da Mikkel Hyrde ikke personligt på den tid har været i førnævnte enge, men har ligget på sin
sygeseng, så kan der ikke for den sag noget lovmål over ham at udstedes.

(458)

** Jørgen Christensen på borgmester Jesper Lauridsen KM og byens vegne opkrævede sandemænd
over Knud Madsen i Svejstrup, for han i lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed for
vitterlig gæld, og desligeste opkrævede sandemænd over Niels Simonsen i Hviding, for han i lovlig
arrest er bortdraget af Randers bys frihed for vitterlig gæld.

** Knud Pedersen på Rasmus Jonasens vegne her sst Jørgen Christensen på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Jens Christensen i Blegvad, for han i lovlig arrest er bortdraget af
Randers bys frihed.



(459)

** Mikkel Bertelsen i sønder Galten i Framlev herred efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels
Christensen Fisker, nu boende her sst, for 18 sletdaler efter hans brev, hvori Niels Christensen i
Clausholm mølle tilstår at være Mikkel Bertelsen, ladefoged på Clausholm, skyldig 18 sletdaler,
dateret Clausholm 9/8 1639 underskrevet med 6 bogstaver, som han blev tildømt at betale.

(460)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst, tilforordnet værge for salig Hans Lauridsen Hatmagers
efterladte børn, nemlig Laurids Hansen Christen Hansen Jacob Hansen og Maren Hansdatter og på
deres vegne havde tiltale til Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens efterleverske her sst, og
deres børn hr Peder Andersen i Brønderslev Margrete Andersdatter Søren Andersen Mikkel
Andersen Anne Andersdatter med lovværge Frederik Jørgensen anden Anne Andersdatter og Anne
Andersdatter salig Niels Jespersens med sine børn Jesper Nielsen og Laurids Nielsen for 270
rigsdaler, som salig Anders Andersen, som tilforordnet værge for ovennævnte børn, skal have været
berettiget at forestå, hvilket han skal have bevilget børnenes stedfar Niels Nielsen Torup, og efter
vidtløftig proces har landsdommerne 28/8 nærværende år tildømt Maren Mikkelsdatter og hendes
børn at betale til Anders Bjerregrav 270 rigsdaler. dernæst blev fremlagt et landstingsvidne 9/10
1650 sidst forleden og et skiftebrev, dateret 15/12 1650, imellem salig Anders Andersens Hjermind,
tilforordnet værge for førnævnte børn, og deres stedfar Niels Nielsen Torup, og landsdommernes
dom 28/8 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

(462)

25/11 1650.

(463)

** Niels Jensen Værum her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Berete Andersdatters vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

** Kurt Jensen på sin far Jens Pedersen Guldsmeds vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Søren Jensen Reng lod fordele for hovedgæld.

** Søren Jensen Reng lod fordele for hovedgæld.

(464)

** Jørgen Gintrer Felbereder her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anders Jensen Bjerregravs hustru Maren Sørensdatters vegne her sst lod
fordele for hovedgæld.



** Jesper Lauridsen, borgmester her sst, lod læse og påskrive et brev, at eftersom underskrevne 13/8
1638 på egne og salig Aksel Christensens børns vegne for gælds fordring er indlagt i salig Jens
Andersen forrige borgmester her sst hans øde ejendoms pladser i og for Randers, salig Peder Skovs
9.part deri undtaget, som beløber sig i 6 sletdaler, som er tilbudt salig Peder Skovs arvinger, som
den ikke ville annamme, da formedelst samme ejendom ikke så længe skulle henlægge,
overleverede jeg til KM byfoged forbemeldte 6 sletdaler, som er for den 9.part i samme udlæg
forbeholden er, dateret 24/4 1648 Jesper Lauridsen egen hånd, med påtegnet kvittering for samme
sum penge.

(465)

** Niels Jensen Hadsten. efterskrevne vidnede, at de var i Jens Jørgensens byfogeds hus i Viborg
efter en tvistighed voldgivet var imellem Peder Wirtou af Hamburg og Niels Jensen Hadsten, og
efter lang forhandling foregav parterne ej i mindelighed om Peder Wirtous regnskab at kunne
forenes, hvorefter Peder Wirtou gik ud af stuen med hvis breve, han tog på bordet. varsel til Peder
Wirtou og Tomas Wirtou Jens Jørgensen byfoged i Viborg i hans hustru Kirsten Lauridsdatters
påhørelse.

(466)

** fru Elisabet Juel, salig Ove Juels til Brusgård, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens
Jensen Skrædder, forrige boende i Ølst og nu i Randers, og hans hustru Karen Jensdatter, for hvis
varer, de af hende bekommet har, som beløber sig 15 sletdaler, som de blev tilfundet at betale.

(468)

** Aksel Sørensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Pedersen Fussing havde tiltale til Maren Sørensdatter, salig Christen Mouridsens
efterleverske her sst, og hendes lovværge Anders Jensen Bjerregrav samt hendes søn Mourids
Christensen for 9 daler, som den salig mand var ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(469)

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter, salig Niels Jespersens efterleverske, hendes vegne
efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Groers Pedersen i Essenbækgård for 12 sletdaler, han hende
skal være skyldig, som han blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Hjerminds efterleverske,
hendes vegne. efterskrevne vidnede, at de 12/8 var på marken at skulle hente noget rug af en ager,
som Niels Nielsen i Hjermind havde pantsat Maren Mikkelsdatter, og da kom Niels Nielsen og
hentede nogle traver rug på samme ager og slog efter dem med en fork og gennede dem af marken,
og sagde til dem: vidste jeg, at der var nogle af jer, som har borttaget rug af min ager, da skulle i
fange en djævels færd.

(470)



** Knud Pedersen på Rasmus Jespersen her sst hans vegne Jørgen Christensen på KM og byens
vegne begærede fylding på sandemænd over Jens Christensen i Blegvad, belangende deres tov i dag
at gøre over ham, for han i lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed for gæld, og blev for
dem læst et delevidne af bytinget 3/9 sidst forleden og arresterings vidne af bytinget 15/11 sidst
forleden, hvorefter sandemændene svor Jens Christensen et fuldt vold over.

(472)

** Christen Christensen borger i Viborg på Johan Kall borger og prokurator i Viborg hans vegne
havde tiltale til Mads Poulsen, borger og KM tolder i Randers for 50 daler, han til salig Jens Bang,
borger i Ålborg, efter hans skrivelse og dom er skyldig blevet, som til Hans Kall skal være
opdraget, hvorefter blev fremlagt breve og en dom af Randers rådstue 6/10 1638. sagen blev opsat 6
uger.

(473)

2/12 1650.

** Jens Jensen Tjæreby her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Smed her sst havde tiltale til efterskrevne for gæld, der iblandt Morten Keldsen i
Haslund. sagen blev opsat 6 uger.

(474)

** Kurt Jensen Guldsmed på hans far Jens Pedersen Guldsmeds vegne havde tiltale til Anders Lang
i Støvring for 6 daler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske her sst, hendes
vegne lod fordele for hovedgæld.

** et andet vidne. Jørgen Christensen på Mette Pedersdatters vegne lod fordele Mikkel Kock her
sst, for han huser og forholder hendes fordelte og lovforvundne mand Jens Christensen Malmø.

(475)

** Rasmus Madsen Ørsted her sst havde tiltale til Anders Jensen Bjerregrav sst, for han efter
tingsvidnes indhold skanderer ham for en løgner og kumpan, og fremlagde et tingsvidne af bytinget
4/11 sidst forleden, og dernæst blev fremlagt Anders Jensen Bjerregravs erklæring. sagen blev opsat
6 uger.

(476)

** mester Hans Nætter Tømmermand, boende ved Silkeborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale
til Niels Rasmussen Tømmermand her sst, for han har lovet at ophugge med ham en kornlade på
Hevringholm, og derfor oppebåret 16 sletdaler, og han har ikke efterkommet deres kontrakt, og han
bør at stå ham til rette for hvis forsømmelse, han på samme arbejde lidt har, hvorefter blev fremlagt



deres kontrakt, og der blev afsagt dom: Niels Rasmussen Tømmermand bør jo forpligtet være at stå
mester Hans Nætter til rette for hvis skade, han lidt har på samme arbejde.

(477)

** Peder Rasmussen Vissing på sin mor Kirsten Pedersdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Christen Simonsen Buntmager her sst. efterskrevne tilstod, at de havde vurderet efterskrevne
gods, salig hr Tomases hustru i Gerning Maren Tomasdatter har Christen Simonsen pantsat. varsel
til Maren Tomasdatter til hendes svoger hr Bertels bopæl i Gerning.

(478)

** Christen Prim Friskuster her sst. efterskrevne tilstod, at de havde vurderet en trøje, han har i pant
af Niels Pedersen Albæk og et lagen, han har i pant af Kirsten Rebslagers her sst.

** Jacob Nielsen her sst. efterskrevne tilstod, at de havde været med byfogden at gøre udlæg fra
Christen Jensen Vinter her sst for 12 daler, som Jacob Nielsen har ham lovsøgt for.

(489)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Jensen i
Vilstrupgård for 40 sletdaler gæld og forløfte, som han blev tilfundet at betale.

** Mads Poulsen KM tolder her sst havde tiltale til hr Peder Nielsen, sognepræst til Asferg og
Fårup sogne, for 58 sletdaler efter hans brevs indhold. sagen blev opsat 6 uger.

(490)

** Knud Pedersen på Anne Pedersdatter salig Tomas Mørks efterleverskes vegne lod fordele for
hovedgæld.

9/12 1650.

** Tomas Poulsen her sst lod fordele efter doms indhold.

** Rasmus Madsen Ørsted her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Anders Jensen
Bjerregrav sagde til Rasmus Madsen: din hundspot løgner og skælm, og du skal blive som en løgner
og en skælm.

(491)

** Jens Jensen Mogensen her sst. efterskrevne tilstod, at de vurderede efterskrevne gods, som han
har i pant af efterskrevne, og tilbød dem det at indløse inden 3 uger.

** Christian Lemand apoteker her sst havde tiltale til Oluf Tomasen Smed sst for 10 sletdaler efter
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.



** Jørgen Christensen på Maren Pedersdatter salig Ove Guldsmeds efterleverskes vegne havde
tiltale til Jon Christensen Skalmstrup for 6 sletdaler, han er hende skyldig efter Johan Andersens
regnskabsbog, som er opdraget til hendes salig husbond. sagen blev opsat 6 uger.

(472)

** Jacob Andersen Friskuster her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen
blev opsat 6 uger

** Peder Christensen Kock her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(473)

** Mads Hansen rådmand. Peder Rasmussen Vissing her sst fremlagde en seddel, hvormed han
æsker af Rasmus Hansen hans erklæring på hvis mangler, ham er overleveret, som han bør at svare
til.

** Christoffer Jensen her sst havde tiltale til Jep Jensen i Lind for 12 daler, han var ham skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Jespersen på borgmester råd og byens vegne gav til kende, at eftersom Laurids
Christensen Mollerups tjenestedreng skal have ført et læs sand over Sønderbro, hvortil Laurids
Mollerup svarede, at sligt ikke skal være sket med hans vilje, hvorfor borgmester og råd lod sagen
falde, imod de lovede, at det aldrig mere skulle ske imod KM brev og forbud.

(474)

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne lod læse KM breve, at da borgmester og råd i
Randers har beklaget, hvorledes stor uskikkelighed skulle begås med møgagen og færdsel over
Sønderbro, borgerskabet på næring og handel til aller største skade, så forbydes, at ingen sig
herefter skal understå møg eller andet sådant, hvorved havnen og broen skade kunne tilføjes, over
Sønderbro at føre under heste og vogns fortabelse.

(475)

** det andet missive indeholder, at da den største part af borgerskabet i Randers skal findes
modvillig til at udgive den sædvanlige jordskyld og årlige skat, som hver juleaften af borgerskabet
til sognepræsterne skolemestres og høreres husleje og ophold samt byens tjenere deres løn at betale,
plejer at erlægge og betale, så befales alvorligt, at det menige borgerskab herefter som tilforn
erlægger og betaler deres jordskyld og skat hver juleaften, såfremt de ikke vil have deres ejendom
forbrudt, den halve part til KM og den anden halve part til byen.

** det tredje missive indeholder, efterskrevne købstæder at skulle udgive borgeleje penge, der
iblandt Randers 29 personer, 9 skilling af hver person om dagen, som skal erlægges 29/3 1651,
såfremt borgmester og råd ikke selv derfor ville stande til rette.

(476)



** Knud Pedersen på Niels Lassen Riber, som for nogen tid forleden tjente Niels Jensen Fovlum,
havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand her sst for 3 års løn, for hvert år 20 sletdaler og en
god klædning og kappe, så gode som 40 sletdaler, som han ham tilsagt har. sagen blev opsat 6 uger.

(477)

** Peder Rasmussen Vissing her sst lod læse og påskrive en æsknings seddel, hvormed han
udæsker af Mads Hansen sst en mangel antegnelse, ham at svare til på hans arveparter efter hans
salig far og farbror.

16/12 1650.

** Anders Pedersen Voel Tømmermand lod fordele for hovedgæld.

** Søren Andersen Skrædder her sst lod fordele for hovedgæld.

(478)

** et andet vidne. Søren Andersen Skrædder lod fordele for hovedgæld.

** Mads Hansen rådmand her sst lod læse og påskrive et tilbud, at da Peder Rasmussen Vissing
lader ham søge med 3.ting anlangende nogle antegnelser og mangler ham til at svare på hans
arveparter, så erbyder han, at hvis han efter skiftebrevet ham skyldig er, at betale, når han det
begærer.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld.

(479)

** Christoffer Jensen Dons her sst på salig Søren Pedersen Aidts børns vegne lod fordele for
hovedgæld.

** Christen Nielsen Prim Friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatter her sst hendes vegne havde tiltale til efterskrevne,
som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Mogens Pedersen Skov lod fordele for hovedgæld Søren Andersen i Romalt for gæld efter hans
brev 27/1 1647 til Mogens Skovs salig far Peder Skov, samt efterskrevne for gæld.

(480)

** Mogens Pedersen Skov her sst havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

** Mogens Pedersen Skov efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er hans salig
far Peder Skov, fordum rådmand sst, skyldig, som de blev tilfundet at betale.



(481)

** licentiat Peder Lassen her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** mester Tøger Pedersen sognepræst her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne,
som er ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(482)

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands
efterleverske, hendes vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne hendes
gældnere, som blev tilfundet at betale deres gæld.

(483)

** Jacob Andersen Friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Baltsersen Bay rådmand Rasmus Jespersen rådstueskriver og på borgmester råd og samtlige
interesserede deres vegne, som til Tomas Poulsen her sst havde udgivet brev, efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Peder Nielsen Worm borger sst for hans kontributions rest 51 rigsdaler,
han næst forleden svenske fejdetid i de 24000 rigsdaler, som her af byen til de svenske oberster blev
udgivet, og endnu med resterer, og fremlagde en landstingsdom 25/9 sidst forleden på en dom af
bytinget 12/8 sidst forleden for samme kontributions rest, hvorefter der blev afsagt dom: Peder
Worm bør at betale sin kontributions rest eller derfor at lide rigens æskning.

(484)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst havde tiltale til efterskrevne for hvis gæld, de ham skyldig er.
sagen blev opsat 6 uger.

(485)

** Niels Andersen Vinter, forrige skriver på Dronningborg, på Kirsten Mikkelsdatter, salig Poul
Skrivers efterleverske her sst, hendes og hendes børns vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Johan Jørgensen apoteker sst, for han ikke skal have efterkommet den kontrakt, som er gjort mellem
ham og Kirsten Mikkelsdatter på sine egne og børns vegne, dateret Randers 10/9 1649, anlangende
for nær bygning på hendes og børns gård og ejendom sst efter synsvidnes formelding af bytinget
30/7 sidst forleden, da er de nu således derom akkorderet. derefter blev fremlagt et vidnesbyrd af
bytinget 23/7 1649, hvori hr Lauge Gundesen hospitalspræst i Randers vidnede, at 1629-30, da han
havde sit logement i salig Poul Skrivers gård, da var der en smøge til den østre ende af ladehuset, så
stor, at han kunne gå derind, som han ofte gjorde, da han udhentede børnene, som der gik heden at
skjule sig, når de skulle læse, efterdi samme smøge stod åben i samme gård, hvorefter blev
fremlagt vidnesbyrd om samme smøge, og en beskikkelse til Johan Jørgensen apoteker og hendes
skriftlige indlæg, hvortil Johan Jørgensen fremlagde en dom af Viborg landsting 4/12 1650, og hans
skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom: (ikke indført)



(492)

** Jacob Nielsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Morten Tygesen i Enslev på sin
hustru Inger Pedersdatters vegne Jens Jensen Mogensen her sst på sin datter Else Jensdatters vegne,
samtlige Peder Skovs og Rasmus Pedersen Skovs arvinger for æskningsdom, for de forholder ham
hans ejendom, for to huse og et plankeværk, deres salig far Peder Skov har ladet bygge og opsætte
på Jacob Nielsens ejendom til stor skade, som følger, og han formener, at de straks hans ejendom at
ryddelig gøre, og fremlagde et pergaments skøde af bytinget 22/5 1598, som af Niels Jacobsen
forhvervet er, efter et andet skøde deri indført er, at 1564 da fremkom Bartolomeus Jensen borger
her sst og solgte fra sig og til Jep Hofmand borgmester sst en jord og ejendom, som han har
liggende i Randers på Søndergrave, som han købte af Christen Fog og Niels Knudsen, og derefter
blev fremlagt et vidnesbyrd af bytinget 22/5 1598 angående samme jord, som salig Jep Hofmand og
Søren Hofmand brugte deres livstid. derefter blev fremlagt et synsvidne af bytinget 24/12 1638 og
andre synsvidner af bytinget 19/7 1648 samt et vidnesbyrds vidne af bytinget 3/7 1648, og derefter
blev fremlagt en dom i samme sag af bytinget 21/8 1648, hvori Rasmus Pedersen Skov blev
tilfundet at udlægge Jacob Nielsen sin ejendom, hvorefter blev fremlagt en dom af Viborg landsting
25/2 1649, hvor Jacob Nielsen og Mikkel Tygesen på Rasmus Skovs vegne bevilgede samme
tvistigheder bemeldte ejendom anlangende på fire dannemænd, hvorefter blev fremlagt deres
afsigter, og det syntes dem, at salig Peder Skovs bygning skulle være Jacob Nielsen noget for nær,
dateret 21/8 1649, og det andet dateret 6/9 1649, at samme bygning er indsat på Jacob Nielsens
ejendom, hvorefter blev fremlagt en æskningsdom til bytinget 29/4 sidst forleden, hvor Rasmus
Skov blev tilfundet straks at ryddelig gøre og udlægge Jacob Nielsen sin ejendom eller derfor at lide
rigens æskning, hvorpå blev fremlagt Mogens Skovs skriftlige indlæg, dateret Randers 16/12 1650
Mogens Skov egen hånd, hvorpå blev afsagt dom: (dommen er ikke indført)

(504)

** Tomas Poulsen her sst lod udvise Peder Pedersen Njær fra den gård, han nu iboer på
Vestergrave.

(505)

23/12 1650.

** Peder Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** Anders Pedersen Voel lod fordele for gæld

** Jørgen Christensen på Maren Pedersdatter salig Ove Guldsmeds efterleverske her sst lod fordele
for hovedgæld.

** Jens Nielsen Hjermind lod fordele for hovedgæld.

(506)

** Frands Rasmussen lod fordele for hovedgæld.



** Anders Jensen Bjerregrav og Rasmus Madsen Ørsted fremlagde deres kontrakt og forlig, hvori
Anders Jensen lover at erklære Rasmus Madsen for hvis ord, som skulle være faldet i hastighed, og
han ved intet andet om ham, end han er en ærlig karl, og Rasmus Hansen ved ikke heller andet med
Anders Jensen, end han er en ærlig mand.

** Jørgen Christensen på Kirsten Johansdatter, salig doktor Morten Madsen fordum superintendant
i Århus hans efterleverske, hendes vegne opsagde Mikkel Tygesen rådmand her sst den gård, hun
nu iboer.

** Tomas Poulsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Jensen Reng borger sst for
22 sletdaler for et års husleje, som han blev tilfundet at betale.

(507)

** Bodil Hansdatter, salig Søren Rasmussen Stormands efterleverske her sst. Tomas Poulsen sst
tilstod, at han havde forligt Bodil Hansdatter, salig Søren Rasmussen Stormand fiskers efterleverske
med hendes medarving Niels Christensen i Tebbestrup og hans hustru Kirsten Rasmusdatter om al
den arv, hun kunne tilfalde efter hendes salig bror Søren Rasmussen, og de lovede at give hende
afkald.

(508)

** et andet vidne belangende samme sag. Niels Christensen i Torup ladegård og Jens Sørensen i
Torup fiskerhus vidnede, at de 19/11 var tilstede i Bodil Hansdatters hus, og da så de, at hun
leverede til hendes medarving Niels Christensen i Tebbestrup og hans hustru efterskrevne varer og
gods.

** Mikkel Sørensen foged på Estrup. Jacob Lauridsen borger i Århus på sin salig søster Maren
Lauridsdatter forrige borgerske her sst hendes efterladte børn, nemlig Karen Madsdatter Anne
Madsdatter Tønne Madsen Las Madsen og Maren Madsdatter deres vegne, som han er ret værge
for, skødede og afhændede fra sin salig søsters børn til Mikkel Sørensen og hans arvinger deres
gård liggende på Brødregade her sst, den anpart undtaget, som Jens Pedersen Spliid her sst deri
tilkommer efter skiftebrevs indhold, hvilken ejendom er Mikkel Sørensen over skifte udlagt i sin
gælds fordring, som salig Maren Lauridsdatter var ham skyldig.

(509)

** Christen Sørensen Snedker efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Oluf Tomasen Smed her sst
for 20 sletdaler for et års husleje, som han blev tilfundet at betale.

** Peder Frandsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mikkel Pedersen Let her sst for 6
sletdaler, som han blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Peder Jepsen Smed havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

(510)



** Mikkel Tygesen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Christen Simonsen Buntmager her sst tilbød Maren Tomasdatter, salig hr Anders Pedersens
efterleverske i Gerning, alt hendes gods til løsen, som han af hende har i pant, om hun vil indløse
det inden 14 dage.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd og til vargield.

(2)

9/1 1654.

** Jesper Lauridsen borgmester lod fordele for hovedgæld.

** et andet vidne. Jesper Lauridsen lod fordele for hovedgæld.

** et andet vidne. Jesper Lauridsen lod forvise efterskrevne fra de våninger huse agre, de af ham
har i leje.

** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Hjerminds efterleverske, her
sst hendes vegne lod fordele for hovedgæld

(3)

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld..

** Jens Jensen Dal her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mikkel Nielsen Hjermind lod fordele for hovedgæld.

(4)

** Niels Nielsen Bidstrup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på salig Mikkel Christensen, forrige Randers
hospitalsforstander sst, hans arvinger, nemlig Anne Lauridsdatter Rasmus Christensen Laurids
Christensen og mester Niels Jørgensen, sognepræst til Them kirke, deres vegne havde tiltale til
Antoni Carlsen Prytz, nu Randers hospitalsforstander, for 900 sletdaler, som hospitalet salig Mikkel
Christensens arvinger skyldig er, efter lensmanden Henrik Thotts forlig og KM konfirmation, og
fremlagde en kopi af KM missive angående samme gæld, som hospitalet skal betale Mikkel



Christensens arvinger, dateret København 8/4 1650, og derefter blev fremlagt en kopi af Henrik
Thotts forlig, dateret Dronningborg 21/3 1650, og mester Niels Jørgensens indlæg dateret 1/11 1653
med arvingernes egenhændige underskrifter, hvorefter Antoni Prytz fremlagde en kopi af KM
missive, at skønt denne sag er forligt, så har mester Niels Jørgensen af begærlighed til trætte
begyndt at påtale, hvorfor han anmoder Henrik Thott, at han fremdeles gør det bedste til førnævnte
præster i hvis stridige poster, dem herom imellem kunne være, i venlighed at forene, dateret
København 5/12 1653, hvorefter byfogden kendte, at begge parter jo bør og pligtig er, dem efter
KM missive at rette og indkomme for lensmanden Henrik Thott.

(7)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne og Morten Sørensen Hald Skræddersvend på
egne vegne gav last og klage over Rasmus Pedersen Hatmager Jens Olufsen Trans og Mads Olufsen
Trans her sst for sårmål, de har gjort Morten Sørensen på Randers gade efter synsvidnes indhold, og
berøvet ham hans degen og penge.

(8)

** et andet vidne. Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne og Morten Sørensen Hald
Skræddersvend på egne vegne lyste derfor hver af ovennævnte et fuldt vold til.

**  et andet vidne. synsmænd vidnede, at de i byfogdens hus synede hvis sårmål og skade, som
Morten Sørensen Hald da havde, og som han beskyldte ovennævnte for at have gjort ham.

** et andet vidne. efterskrevne vidnede om de indstævnede, som havde overfaldet Morten Sørensen
i Niels Tomasens hus med draget degen, og forfulgt ham ud på gaden.

(9)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og Knud Pedersen prokurator på Mads Olufsen Trans
her sst hans vegne gav last og klage over Morten Sørensen Hald skræddersvend her sst, for han skal
have gjort ham sårmål og skade på hans lår.

** et andet vidne. og de lyste derfor Morten Sørensen Hald et fuldt vold over.

** et andet vidne. efterskrevne afhjemlede syn på Mads Olufsen Trans sår og skade, som han
beskyldte Morten Sørensen Hald for at have gjort ham.

** Jesper Lauridsen borgmester havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst havde tiltale til Laurids Sørensen Hornbæk sst for 8 sletdaler for husleje.
sagen blev opsat 6 uger.

(10)

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske her sst, hendes
vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.



** Christen Jensen Korning her sst havde tiltale til Anne Mogensdatter salig Søren Sørensens
efterleverske, her sst for al hendes børns arvegods, som de efter deres salig far Søren Sørensen
tilfaldet er, som hun bør at udlægge eller gøre ham forsikring for samme arv. sagen blev opsat 6
uger.

(11)

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne her sst havde tiltale til Frands Rasmussen
byskriver sst anlangende det værgemål, han for salig Jacob Pedersen Bartskærs to sønner, nemlig
salig Peder Jacobsen og Jacob Jacobsen har haft under sit værgemål at forestå, og fremlagde
lensmand Henrik Thotts skrivelse, hvori han tilholder borgmester og råd at tilholde Frands
Byskriver at gøre regnskab for hans stedbørns værgemål, hvorefter blev fremlagt overformyndernes
afregning belangende samme værgemål, hvor der i regnskabet manglede husleje for 1631-32.,
hvortil Frands Rasmussen fremlagde sit svar. sagen blev opsat 6 uger.

(14)

16/1 1654.

** Niels Pedersen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld, som de er blevet hans salig hustru
Gertrud Reinholtsdatter skyldig.

** Jacob Andersen Friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

(15)

** Tøger Jacobsen lod udvise Niels Pedersen på Brødregade her sst fra den gårds anpart, Tøger
Jacobsen tilkommer i samme gård, hvortil Niels Pedersen fremlagde sit svar, hvori han tilbyder at
betale ham sin husleje, hvorfor Tøger Jacobsen tilsagde ham herefter at må besidde samme
ejendom.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg lod udvise Marie Henrichsdatter, salig Rasmus Bendtsens
efterleverske, af hans anpart af den ejendom, hun nu påboer.

(16)

** Peder Lassen lod advare og fravise efterskrevne af de våninger og ejendomme, de nu påboer.

** Knud Pedersen på Christen Nielsen, som fik salig Oluf Smeds hustru Karen Tomasdatter her sst,
hans vegne havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og Morten Sørensen Hald skræddersvend her sst på
egne vegne opkrævede sandemænd belangende deres ed og tov at gøre over Rasmus Pedersen
Hatmager Jens Olufsen Trans Mads Olufsen Trans Niels Sørensen her sst for sårmål og skade, de
gjorde Morten Sørensen Hald skræddersvend her sst.

** Knud Pedersen opkrævede sandemænd over Morten Sørensen Hald skræddersvend her sst for
sårmål, han skal have gjort Mads Olufsen Trans.



(17)

** Poul Tomasen Kiel felbereder her sst på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens
vegne. synsmænd afhjemlede syn på Poul Tomasens sårmål og skade, som var hugget i hans hoved
og på hænder, som han beskyldte Søren Pedersen Skomagers søn Niels Sørensen Skomagersvend
for at have gjort ham.

** et andet vidne. Poul Tomasen Kiel felbereder her sst på sine egne vegne Jørgen Christensen på
KM og byens vegne gav stor last og klage over Niels Sørensen skomagersvend for stor sårmål og
skade, han Poul Tomasen gjort har.

(18)

** et andet vidne. de lyste derfor Niels Sørensen skomagersvend et fuldt vold over.

** et andet vidne. efterskrevne friskustersvende vidnede, at de 21/12 så og hørte i deres mester
Morten Eriksens hus her sst, at Niels Sørensen skomagersvend sst kom ind, eftersom han aftenen
tilforn havde gjort Poul Kiels skade af ulykke, og da begærede han at Morten Eriksen ville gå med
ham til Poul Kiel og være ham behjælpelig, at han kunne komme i forlig og venlighed med ham for
den skade, hvortil deres mesters hustru Kirsten Tomasdatter spurgte, hvad årsag han havde til at
have skam uførmet Poul Kiel, hvortil han svarede, at han ingen modstand havde haft med ham, men
beklagede sig, at Søren Jespersen felbereder her sst gav djævlens færd i ham, han havde udkommet
ham i to ulykker at gøre.

** Jørgen Christensen på KM byens og Hans Madsen Værum her sst deres vegne så vel som på
hans salig hustrus søster Margrete Terkildsdatters vegne. synsmænd afhjemlede syn på deres sår og
skader, som de beskyldte Christen Murmand her sst for at have gjort dem.

(19)

** et andet vidne. Jørgen Christensen på KM byens og Hans Madsen Værum her sst deres vegne så
vel som på hans salig hustrus søster Margrete Terkildsdatters vegne gav stor last og klage over
Christen Sørensen Murmand bådsmand her sst for sårmål og skade, han gjorde dem.

** et andet vidne. de lyste Christen Sørensen Murmand bådsmand her sst derfor to vold til.

** Knud Pedersen på Christen Sørensen Murmand bådsmand vegne og Jørgen Christensen på KM
og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade, som han beskyldte Hans Madsen
Værum for at have gjort.

** et andet vidne. Knud Pedersen på Christen Sørensen Murmand bådsmand vegne og Jørgen
Christensen på KM og byens vegne gav last og klage over Hans Madsen Værum her sst for sårmål,
han gjorde Christen Sørensen.

** et andet vidne. de lyste derfor Hans Madsen Værum vold til.

(20)



** Peder Christensen på sine egne vegne. efterskrevne tilstod, at de på hans vegne mundtligt
arresterede Niels Andersen af Tvedgård her sst, og forbød ham under et fuldt vold at bortdrage af
Randers.

** Peder Christensen på egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last og klage
over Niels Andersen, boende i Tvedgård, for han imod lovlig arrest er bortdraget af Randers bys
frihed.

** et andet vidne. Peder Christensen på egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste
Niels Andersen i Tvedgård et fuldt vold over.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Jens Bork vognmand
her sst hans sårmål og skade, som han beskyldte Niels Poulsen vognmand for at have gjort ham.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last og klage på Niels Poulsen vognmand for
samme sårmål og skade, han gjort har.

(21)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Niels Poulsen
vognmand hans sårmål og skade.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last og klage over Jens Bork og lyste ham vold
til.

** Mads Poulsen KM tolder her sst. efterskrevne tilstod, at de havde takseret den halve gård,
Christen Jensen Lang iboer, for 500 sletdaler.

** Laurids Pedersen Fussing og Niels Madsen Knudsen her sst lod vurdere en kobber bryggekedel,
som de havde i pant af Marie Henrichsdatter, salig Rasmus Bendtsens her sst for hendes resterende
skat, og tilbød de hende samme kedel til løsen.

(22)

** Hieronimus Gylden af Århus på Århus domkirkes vegne lod læse og påskrive et 15.dages brev
forhvervet over Kirsten Johansdatter, salig doktor Morten Madsen, fordum biskop i Århus, hans
efterleverske og hendes børn for 850 rigsdaler til Århus domkirke skyldig er. varsel til Kirsten
Johansdatter og hendes børn med deres lovværge, så og Kirsten Mortensdatter salig mester Tøger
Pedersens efterleverske her sst.

** Poul Tomasen Kiel på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne fremlagde en
skriftlig klage over Niels Sørensen skomager her sst, for han overfaldt ham og lemlæstede ham,
som efterfølger.

(23)



** Johan Jørgensen her sst havde tiltalt til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Andersen Vinter kæmner her sst på borgmestre og råd deres vegne stævnede Mads Hansen
rådmand sst belangende efterfølgende sag, og fremlagde registrering og vurdering, at 2/11 1653 var
efterskrevne i Karen Akselsdatters salig Bendt Hansens efterleverskes hus for registrering og skifte
mellem hende og hendes datter Maren Bendtsdatter, og på hendes vegne hendes farbror Mads
Hansen rådmand som født værge, som intet skifte ville indgå, før det skifte efter salig Rasmus
Bendtsen blev til ende gjort, og dernæst fremlagde lensmand Henrik Thotts alvorlige befaling til
Mads Hansen som ret formynder om at møde til skifte og registrering i morgen, dateret 2/11 1653,
og dernæst fremlagde endnu en befaling, at da Mads Hansen ikke vil møde til skifte og registrering,
da må den næstældste bror mester Søren Hansen på sin brors vegne møde, dateret 3/11 1653 Henrik
Thott, hvorefter skifte og registrering blev foretaget i overværelse af mester Søren Hansen, præst til
skt Mortens kirke sst, på sin brordatter Maren Bendtsdatters vegne, hvorefter blev fremlagt Henrik
Thotts påmindelse om at til ende bringe skiftet, dateret 23/12 1653 samt en beskikkelse til Mads
Hansen rådmand  samt en registrering 8/11 1653 og borgmester og råds påmindelse, hvorefter blev
fremlagt en beskikkelse til Mads Hansen rådmand samt et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(33)

** Niels Andersen Bjerregård her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren Sørensdatter,
salig Peder Hansen Hatstafferers efterleverske, og hendes børn Anne Pedersdatter og Søren
Pedersen Hatstafferer her sst for 33 sletdaler, salig Peder Hansen var ham skyldig efter hans
udgivne brev, og tiltale til Søren Pedersen Hatstafferer for sin egen gæld 19 daler og fremlagde et
tingsvidne af Velling birketing 28/6 1653, hvori Rasmus Nielsen og Anders Nielsen i Grensten
vidnede, at for 12 år siden lånte Maren Sørensdatter og Søren Pedersen af Randers 19 daler af Niels
Bjerregård, hvortil Søren Pedersen Hatstafferer lod fremlægge sit svar, at angående samme sum
penge, som Niels Bjerregårds egne børn har vidnet om ham til vilje, uanseet Søren Pedersen aldrig
nogen af hans penge bekommet har, hvorfor han mener sig fri for tiltale, dateret 16/1 1654 Søren
Pedersen Hatstafferer egen hånd, hvorefter der blev afsagt dom: da salig Peder Hansens gældsbrev
ikke fremlægges, da kan de indstævnede personer ikke for den fordring lide tiltale.

(34)

23/1 1654.

(35)

** Jacob Nielsen her sst lod udvise Niels Nielsen Embedsbo her sst fra det hus, han iboer.

** Kurt Jensen på hans far Jens Pedersen Guldsmeds vegne lod udvise Mogens Skrædder fra den
bod, han iboer.

** Peder Ankersen borgmester lod udvise Mikkel Jacobsen Swertfeger sst fra det husværelse, han
iboer.

** Søren Jensen Hjulmand her sst lod opsige Jesper Lauridsen borgmester den bod, han af ham har
haft i leje.



** Christen Sørensen Podemester her sst lod opsige Mads Poulsen KM tolder her sst den have, som
han af ham har haft i leje.

** Jacob Christensen Skov Hatmager lod opsige Jacob Nielsen her sst, den bod på Østergrave, og
ikke den vil have at bruge.

(36)

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst lod fravise Christen Christensen Bager her sst fra den
halve gård på Brødregade, som han nu iboer.

** Christoffer Adamsen bartskær her sst lod opsige Jesper Lauridsen borgmester sst det hus, han af
ham tilforn at have lejet.

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod udvise efterskrevne af de huse og boder, de iboer.

** Christianus Lemand apoteker her sst havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger sst for 6 daler, han
er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(37)

** mester Søren Hansen, præst til skt Mortens kirke her sst, lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Bay her sst lod fordele for hovedgæld.

** et andet vidne. Jens Bay rådmand lod udvise Anne Jacobsdatter Smedekone sst fra det værelse
og våning, hun iboer.

(38)

** Anders Christensen Bager her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen her sst. Christen Sørensen sst vidnede, at han på Niels Pedersens befaling af hans
gård sst uddrev efterskrevne fæmon, som han leverede til Jens Poulsen i Erslev i hans gård.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og Poul Tomasen Kiel på sine egne vegne opkrævede
sandemænd over Niels Sørensen skomagersvend her sst for sårmål og skade, han på Poul Kiel i
hans ansigt og på begge hænder gjort har 29/12 sidst forleden.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og på Hans Madsen Værums vegne og på hans salig
hustrus søster Margrete Terkildsdatters vegne opkrævede sandemænd over Christen Simonsen
Murmand, for sårmål og skade, han har gjort dem 20/12 sidst forleden.

(39)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne Christen Sørensen Murmand på egne vegne.
efterskrevne vidnede, at 20/12 sidst forleden var de i Hans Madsens hus, hvor han og Christen



Sørensen ikke kunne komme overens, og da kaldte han Christen Sørensen en lapper, hvortil
Christen Sørensen svarede, at han havde ingen klude sat på hans klæder, svarede Hans Madsen atter
igen; jo Guds død havde han så, hvortil Christen Sørensen svarede: nej, han måtte blive en lapper,
indtil han beviste ham nogen lapperstykker over, hvorefter Hans Madsen slog ham på munden, så
hans kabuds fløj på jorden, og Hans Madsen hentede en degen i hans rustkammer og slog ham
dermed.

(40)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og Christen Sørensen Murmand på egne vegne
opkrævede sandemænd over Hans Madsen Murmand her sst for sårmål og skade, han gjorde
Christen Sørensen.

** Peder Christensen her sst på sine egne vegne, Jørgen Christensen på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Niels Andersen i Tvedgård, for han i lovlig arrest er bortdraget af
Randers bys frihed.

** hr Laurids Andersen, sognepræst til Lavrbjerg, på sin salig bror Søren Andersen Skrædder
fordum borger her sst hans efterleverske Kirsten Christensdatter og hendes søn Christen Sørensen
deres vegne fremlagde en seddel indeholdende, at eftersom min bror Søren Andersen er her sst
dræbt og ihjelslået, hvorover jeg så vel hans forrige hustru og barn højligt klager, så er i dag mit
1.ting at jeg lyser hans bane og opkræver sandemænd til at oplede og sige, hvem hans banemand
har været.

(41)

** Anders Jensen Bjerregrav, forrige års kirkeværge til skt Mortens kirke, på kirkens vegne havde
tiltale til efterskrevne for gæld til kirken. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Pedersen Fisker her sst. Peder Andersen, barnfødt her sst, tilstod i sin morbror Christen
Nielsen i Årslev hans nærværelse, at hans far Anders Pedersen fisker og borger her sst, har ham
rigtigt afbetalt for al den arv, ham arveligt er tilfaldet efter hans salig mor Inger Christensdatter,
Anders Pedersens forrige hustru, så gav han ham en fuldkommen tryg og urykkelig afkald og
kvittering for hans arv.

(42)

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne. Christoffer Bartskær her sst vidnede, at han
forbandt Niels Poulsen den skade, Jens Bech havde gjort ham, og da hørte han, at de blev forligt om
den skade, de havde gjort hverandre, og Jens Bech lovede at betale bartskærløn.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens efterleverskes vegne
her sst havde tiltale til salig Cathrine Clausdatters søn Christen Jensen sst med flere for gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

(43)



** Peder Ankersen borgmester her sst. Mikkel Pedersen, salig Peder Nielsen Østrups søn, forrige
boende her sst, på sin mor Maren Hansdatter sin bror Terkild Pedersen og sine egne vegne
begærede af Peder Ankersen hans salig fars udgivne gældsbrev pantebrev for den gæld, han var
ham skyldig, eftersom Peder Ankersen havde bekommet vederlæggelse for samme gæld, hvorefter
Peder Andersen fremlagde tre breve, det første lydende på 34 sletdaler udgivet til Karen
Mogensdatter borgmester Peder Ankersens, dateret 29/6 1649, og det andet, dateret 28/1 1650, som
indeholder, at Peder Ankersen har ladet Peder Nielsen i Østrup fordele for 34 sletdaler, og det tredje
indeholdende, at 10/5 1650 har Peder Nielsen i Østrup, herredsfoged i Støvring herred, bevilget
Peder Ankersen efterskrevne bohave i pant for hans egen og hans salig kones fars gæld, der imod
lovede Mikkel Pedersen på egne og mors og brors vegne, at Peder Ankersen skulle beholde samme
boskab, og Peder Ankersen lovede at levere ham brevene.

(45)

** Jens Christensen borger her sst. Jens Sørensen boende i Hvidsten Hovgård skødede fra sig og
hustru og til Jens Christensen og hans hustru al den part, som ham tilkommer efter pantebrevs
indhold, nemlig 218 sletdaler i den halve gård, som salig Tomas Poulsen Bager iboede.

** Jens Sørensen boende i Hvidsten Hovgård. Jens Christensen borger her sst bekendte sig af ret
vitterlig gæld skyldig at være Jens Sørensen 100 sletdaler, som han ham lånt har.

(46)

** Mads Hansen rådmand her sst. Casper Lauridsen Bachholt her sst på sin hustru Anne
Iversdatters vegne og på sin svoger Rasmus Iversens vegne solgte og skødede fra dem og til Mads
Hansen rådmand deres gård og ejendom liggende på Vestergrave.

(47)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne Morten Sørensen Skrædder på sine egne vegne
begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at gøre over Rasmus Pedersen Hatmager Jens
Olufsen Trans og Mads Olufsen Trans her sst, for sårmål og skade de Morten Sørensen
skræddersvend gjort har, og fremlagde et klagevidne af bytinget 9/1 sidst forleden, og et synsvidne
af bytinget 9/1 sidst forleden, og et vidnesbyrd til bytinget 16/1 sidst forleden, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov, og svor dem hver et fuldt vold over.

(49)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne Knud Pedersen på Mads Olufsen Trans vegne
begærede fylding sat på sandemænd deres ed og tov at gøre over Morten Sørensen Hald
skræddersvend her sst for sårmål og skade, han gjorde ham, og fremlagde et klagevidne til bytinget
9/1 sidst forleden, hvorefter sandemændene svor Morten Sørensen et fuldt vold over.

(50)

** Rasmus Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.



30/1 1654.

(51)

** Hans Madsen Værum. efterskrevne vidnede, at de i Hans Madsens hus så, at Mogens Jensen
Fisker Christen Sørensen Bådsmand og Hans Hansen bådsmand her sst de alle tre lå på Hans
Madsen på gulvet, og Hans Madsen blødte, og Christen Sørensen havde en kniv i hånden.

** et andet vidne på Hans Madsens vegne. efterskrevne vidnede, at de havde været i Hans Madsens
Værums hus for at høre hans hustrus søster Margrete Terkildsdatters ord belangende den skade på
Christen Sørensen Bådsmand var påklaget, og da svor hun ved sin højeste sandheds ed, at samme
skade var gjort af Christen Sørensen, hvilket han nu højligt benægtede.

** Mads Hansen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(52)

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske her sst, hendes
vegne havde tiltale til efterskrevne, som skal være hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Korning her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(53)

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld, der iblandt Jørgen Pedersen i sønder
Onsild forlov for hans svoger Matias Skult.

** Niels Lassen ---- her sst lod fordele for hovedgæld.

** Morten Ejler bartskær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Jensen Mammen her sst lod opsige den våning, han iboer til Mette Pedersdatter salig
Knud Nielsens her sst.

** et andet vidne. Anders Jensen Mammen lod fravise efterskrevne fra de boværelser, de nu iboer.

(54)

** Jens Andersen friskuster her sst havde tiltale til Jørgen Christensen i Mariager for 10 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne her sst lod læse og påskrive et forbud, at
eftersom Christoffer Jensen sst er blevet forordnet til formynder for nogle umyndige børn, og endnu
sidder med en stor del af deres tilfaldende arv, som han ikke har villet betale, og eftersom han
forhen har pantsat hans ejendom, så forbydes byfogden ikke at tilstede Christoffer Jensen nogen



videre pant eller skøde at udgive på samme sin gård, før han har aflagt al hvis børnegæld, som han
skyldig er.

** hr Laurids Andersen, sognepræst til Lerbjerg og Lavrbjerg sogne, på sin salig bror salig Søren
Andersen, fordum borger her sst, hans efterleverske Kirsten Christensdatter og hendes søn Christen
Sørensens vegne fremlagde en kaldsseddel indeholdende, at eftersom han i dag 8 dage sidst
forleden lyste hans salig brors bane og opkrævede sandemænd, så er det i dag hans 2.ting, at han
kalder på sandemænd deres tov at gøre.

(55)

** Christen Jensen Mollerup på sin mor Maren Nielsdatter, salig Jens Christensen Mollerup,
fordum borger her sst, hans efterleverskes vegne her sst og på sine egne og alle sine søskendes
vegne. Christen Jensen Hornbæk, borger her sst, tilstod, at han på sin hustru Maren Pedersdatter og
på sine egne vegne havde gjort regnskab med Maren Nielsdatter belangende al den arv, hendes salig
husbond har haft at forestå under sit værgemål, og som Maren Nielsdatter har betalt, hvorfor de
giver afkald.

(56)

** Niels Jensen byfoged havde tiltale til Knud Pedersen borger her sst for 6 rigsdaler, han efter
landstingsdom 3/11 1652 er tilfundet at betale Niels Jensen til omkostning belangende en trætte,
han havde imod ham. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Sørensen buntmager på hans hustru Sofie Hansdatters vegne afsagde sig arv og gæld
Hans Pedersen, forrige boende i Gundestrup ?, at de efter den salig mand ej vil arv tage eller noget
efter ham vil betale.

(57)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. efterskrevne sandemænd bekræftede alle de
sandemænds ed og tov, som de 5 deres medbrødre sandemænd tilforn i deres fraværelse gjort har.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og på Hans Madsen Værum og hans hustrus søster
Maren Terkildsdatters vegne begærede fylding på sandemænd over Christen Sørensen Murmand
bådsmand her sst for sårmål og skade, han dem gjort har, hvorefter for sandemændene blev fremlagt
et tingsvidne og et volds tillyselsvidne og et synsvidne af bytinget 16/1 sidst forleden, samt
opkrævelsesvidne 23/1 sidst forleden, hvortil Christen Sørensen fremlagde sin skriftlige benægtelse,
hvorefter sandemændene gjorde deres tov, at da Christen Sørensen venligt i deres hus var
indkommet, men nødtes til at værge sig selv, hvilket jo enhver med al ret er forlovet, så vidste de
ham intet vold at oversværge, men fri.

(60)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne og Christen Sørensen bådsmand her sst på sine egne
vegne begærede i dag fylding på sandemænd at gøre deres tov over Hans Madsen Værum her sst for
sårmål og skade, han ham gjort har, og fremlagde et klagevidne og et volds tillysningsvidne til



bytinget 16/1 sidst forleden samt vidnesbyrd, hvorefter sandemændene gjorde deres tov, og svor
Hans Madsen et fuldt vold over.

(63)

** Poul Tomasen Kiel på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd at gøre deres tov over Niels Sørensen skomagersvend her sst for sårmål og
skade, han ham gjort har, og fremlagde en skriftlig klage, hvorefter blev fremlagt et synsvidne til
bytinget 16/1 sidst forleden og et vidnesbyrd 16/1 sidst forleden, hvorefter sandemændene gjorde
deres ed, og svor Niels Sørensen et fuldt vold over.

(66)

6/2 1654.

** Christoffer Jensen her sst på KM og rettens vegne. Berete Christensdatter, som forrige tjente
Poul Nielsen Lueskrædder her sst, stod for retten med et pigebarn i sin arm, hvilket barn Berete
Christensdatter ved sin højeste saligheds ed med oprakte fingre bekendte, at førnævnte Peder
Nielsen Lueskrædder var hendes rette barnefar til samme pige.

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. Berent Jørgensen sandemand bekræftede sine
medbrødre sandemænd deres ed, de i hans fraværelse har svoret over Hans Madsen Værum.

(67)

** Søren Jespersen Felbereder. efterskrevne vidnede, at Niels Sørensen skomagersvend og Poul
Tomasen Kiel var i Jørgen Felbereders hus, og Niels Sørensen havde en kårde og Poul Kiel en
stage, hvormed han slog til Niels Sørensens kårde, så den faldt på jorden, og i det samme gik lyset
ud.

** Antoni Carlsen hospitalsforstander her sst lod opsige til Bartolomeus Jacobsen borger sst 600
sletdaler med rente til 15/9 1654.

** Johan Jørgensen apoteker her sst lod fordele for hovedgæld.

(68)

** Niels Nielsen Bidstrup lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Mads Hansen Værum her sst lod fordele efterskrevne.

(69)

** Christen Nielsen lod fordele efterskrevne for hovedgæld, som de er salig Oluf Smeds
efterleverske Karen Tomasdatter her sst skyldig.

** Bertel Andersen her sst lod fordele for hovedgæld.



** Christen Jensen Hornbæk her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Hansen her sst havde tiltale til Anders Jensen forrige foged på Overgård for 15 daler og
hans bror Tomas Jensen i Drostrup. sagen blev opsat 6 uger.

(70)

** Jørgen Christensen på Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverske her sst, havde
tiltale til efterskrevne for gæld, blandt andet for fragt på hendes skude fra Lübeck. sagen blev opsat
6 uger.

** Mads Hansen havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.
** Mads Poulsen KM tolder her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(71)

** Mads Poulsen havde tiltale til Anders Madsen i over Hornbæk for 28 daler og korn, som han
ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Poulsen havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig, der iblandt salig Søren
Hermandsens hustru Mette Pedersdatter. sagen blev opsat 6 uger.

(72)

** Jacob Nielsen boende her sst. efterskrevne vidnede, at de 19/12 efter hans befaling var hos byens
kæmner Jens Nielsen med penge og efterskrevne seddel med antegnelse på Jacob Nielsens
jordskyld 1653, som beløber sig i alt 11 sletdaler 3 mark 7 skilling 1 album, som er betalt 19/12
1653 til Jens Nielsen på byens vegne af Jacob Nielsen, hvortil Jens Nielsen svarede, at han pengene
ikke ville annamme ej heller sedlen underskrive, før Jacob Nielsen ville betale, hvis han med
resterer, siden Groers Madsen gav ham kvittering 1650, og nu tilbød Jacob Nielsen, at han straks
ville betale, hvis han med rester af jordskyld af ejendomme og afgift af hans fiskegård, når
borgmester og råd ville kvittere ham 32 rigsdaler, han har hos dem at fordre for et års husleje af
hans gård.

(73)

** Jacob Nielsen tilspurgte menige tingmænd og borgere her sst, om det er nogen af dem vitterligt,
at have brugt nogen borgerlig næring på en ni års tid, han har boet her, hvortil efterskrevne svarede,
at ingen vidste, at han har haft nogen borgerlig nærings brug enten med det ene eller andet. varsel til
efterskrevne, der iblandt Jesper Lauridsen og talte med hans kone Karen Nielsdatter Peder Ankersen
og talte med hans søn Peder Jens Nielsen og talte med hans kone Lene.

(74)

** hr Laurids Andersen sognepræst til Lavrbjerg på sin salig bror Søren Andersen Skrædder,
fordum borger her sst, hans efterleverske Kirsten Christensdatter og hendes søn Christen Sørensen
deres vegne og på egne vegne, som eftermålsmand efter sin salig bror fremlagde KM



oprejsningsbrev, at da hr Laurids Andersen ikke mener, at det drab, som han formener af Mogens
Hald at skulle være begået på hans bror Søren Andersen, ej således at være forfulgt, som det sig
burde, da har KM rejst samme sag, så hr Laurids Andersen derpå må lade tale, ligesom drabet nyligt
sket var, dateret København 28/11 1653, hvorpå blev fremlagt hr Laurids Andersens tre
opkrævelser af sandemænd, hvorefter blev fremlagt adskillige tingsvidner her til bytinget, for det
første et klagevidne 7/2 1653, hvor Søren Andersen Skrædder beklager sig over Mogens Sørensen
Hald, som kom stiltiende til ham, da han stod på gaden, og slog ham baglæns over, så han fik et
stort sår bag i hans hoved imod stenene, som han slog ham imod, hvorefter blev fremlagt et
tillyselsvidne 7/2 1653, samt synsvidner 7/2 1653, hvor Søren Andersen havde et stort åbent blodigt
sårmål bag i hans hoved, og meget ophovnet og hans krave og klæder bagpå meget blodige,
hvorefter blev fremlagt et vidnesbyrd 14/2 1653 og opkrævelsesvidne over sandemænd 14/2 1653
og derefter en sandemands ed 24/2 1653, hvor sandemændene svor
Mogens Sørensen Hald et fuldt vold over, og derefter blev fremlagt et tingsvidne 7/3 1653, hvor
efterskrevne vidnede, at de var kaldt til Søren Andersens skriftemål og afløsning, og da bekendte
han åbenbarligt og klagede over Christen Jensen Mammen og Mogens Sørensen Hald skrædder her
sst, at de med uformodentlige og uredelige slagsmål, først i Christen Mammens eget hus og siden på
gaden i mørke og mulm ham overfaldt og den svaghed påførte, som ham havde tvunget til sengen,
og dersom han ved døden bliver henrørt, så vidste han ingen andre for sin bane at beskylde end
førnævnte to personer, hvorefter blev fremlagt et skriftligt vidnesbyrd 7/3 1653 med lensmand
Henrik Thotts påskrevne befaling til byfogden, at tilholde dem enten at sætte borgen at blive tilstede
eller straks at forvares under rådstuen til sagens uddrag, hvorefter blev fremlagt præsten hr Oluf
Olufsens skriftlige vidne, dateret 11/3 1653, og derefter blev fremlagt en kopi af Henrik Thotts
befaling til byfogden angående de to personers borgen, og derefter blev fremlagt Mogens Friis til
Favrskov hans skriftlige bevis angående KM oprejsningsbrev, hvorefter Mogens Sørensen Hald lod
fremlægge Henrik Thotts tilladelse til Mogens Sørensen til at forblive på fri fod, indtil
sandemændene har gjort deres tov, mod at han møder for retten personlig hver gang, hvorefter blev
fremlagt et tingsvidne til bytinget 11/7 1653, og derefter et tingsvidne til bytinget 28/2 1653, hvori
vidnedes, at efter sandemændene havde svoret Mogens Sørensen Hald vold over, da tilbød han at
betale hans voldsbøder, som Søren Andersens fuldmægtig annammede, hvorefter blev fremlagt et
tingsvidne 11/7 1653, hvori Else Jensdatter vidnede, at Søren Andersen nogle gange skar klæder til
Lisbet Akselsdatter i Jesper Lauridsens hus, siden han var i parlament med Mogens Sørensen Hald,
hvorefter blev fremlagt et vidne 9/5 1653 af Christoffer Adamsen bartskær, som vidnede, at 24/1
sendte Søren Andersen skrædder bud til ham om at forbinde ham, og da toede han lidt blod af hans
hoved og ragede noget hår af, og da havde han et lidet sår i hovedet dog ikke gennem huden, og det
lægede han på 5 dage, og blev fremlagt Mogens Sørensens skriftlige indlæg, at han aldrig har gjort
Søren Andersen noget sår eller skade, der han deraf kunne have nogen dødsårsag, men han lå heftigt
syg af den heftige feber, som da her i byen var meget gængs, hvorefter sandemændene gjorde deres
ed, at efter denne tvivlsomme sags omstændigheder, da vidste de ikke at kunne sværge Mogens
Sørensen Hald til at være salig Søren Andersens rette banemand, men fri.

(88)

** Jørgen Christensen her sst tilbød hr Laurids Andersen præst i Lavrbjerg på hans egne hans salig
brors hustru Kirsten Christensdatter og på hendes søn Christen Sørensens vegne, de 10 rigsdaler
voldsbøder, han på salig Søren Andersens vegne 25/2 1653 efter sandemændenes tov havde
annammet, men hr Laurids Andersen svarede nej, at han dem ikke ville annamme.



** Jacob Andersen Friskuster her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som
er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** mester Niels Jørgensen sognepræst til Them kirke efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens
Jensen Mogensen rådmand i Randers for 50 rigsdaler, som han på skifte efter salig Peder Skov
havde antaget, at erlægge på hans datter Else Jensdatters vegne, og fremlagde Peder Skovs udgivne
håndskrift til hans fætter Jesper Lauridsen rådmand her sst lydende på 100 rigsdaler, dateret Viborg
snapsting 1638 Peder Skov, med påskrift 19/2 1643 betalte Peder Skov Karen Nielsdatter 2 års
rente, og dernæst blev fremlagt et skiftebrev efter salig Peder Skov 15/3 1648 imellem hans
arvinger, hvor er indført salig Anders Sejersen på sin hustru Inger Pedersdatters vegne og Jens
Jensen Mogensen på sin datter Else Jensdatters vegne at betale efter salig Peder Skov til Jesper
Lauridsen 136 rigsdaler, og findes skrevet bag på samme lodseddel, at 27/7 1649 oversendte Mikkel
Tygesen genpart af lodsedlen efter salig Peder Skov, endnu blev fremlagt en 6 ugers opsættelse
24/12 1649, hvori er indført, at Jesper Lauridsen har opdraget til sin svoger hr Niels Jørgensen salig
Peder Mogensen Skovs håndskrift, dateret snapsting 1638, lydende på 135 rigsdaler, underskrevet
Randers 4/9 1649, samt hr Niels Jørgensens skriftlige indlæg, at han er overleveret en salig Peder
Skovs håndskrift, dateret snapsting 1638 lydende på 100 rigsdaler, som på skifte er tilfaldet Jens
Jensen rådmand i Randers på sin datter Else Jensdatters vegne og Morten Tygesens hustru Inger
Pedersdatter i Enslev på sine egne vegne at betale, hver på sin søsterlod, hvorfor han lader dem
tiltale, og et andet mester Niels Jørgensens skriftlige indlæg angående 50 rigsdaler af salig Peder
Skovs gæld, som på skifte efter ham at være Jens Jensens datter og nu Anker Pedersens hustru Else
Jensdatter tilfaldet at betale, som han nødes at tiltale dem for, dateret 1/2 1654, hvorefter blev
fremlagt Jens Jensens skriftlige indlæg, at det værgemål, han har haft at forestå for hans datter, har
han leveret til Anker Pedersen, og formener han ikke pligtig er til nogen gæld at svare, hvorefter der
blev afsagt dom: Anker Pedersen bør på sin hustru Else Pedersdatters vegne betale sin pro kvota 50
rigsdaler skadesløst.

(94)

** Groers Pedersen ----- i Essenbækgård efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen
borger her sst for en stang jern efter hans regnskabsbog, hvori findes indført, 15/1 1646 bekom
Jørgen Jacobsen foged på Overgård en stang jern, som hans bror Rasmus Pedersen hans karl Jørgen
Lauridsen udtog, og fremlagde en dom 5/11 1652, hvori Jørgen Lauridsen er tilfundet samme stang
jern at betale, hvortil Jørgen Lauridsen fremlagde sit svar, at han formener, at Jørgen Jacobsen, som
samme stang jern har bekommet, burde at være stævnet, og han for samme tiltale kvit, hvorefter
blev afsagt dom: Jørgen Lauridsen bør betale samme stang jern.

(95)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd over Niels Poulsen boende
uden Vesterport for sårmål og skade, han Jens Back vognmand gjort har 25/12 sidst forleden.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd over Jens Back vognmand i
Vestergrave for sårmål og skade, han Niels Poulsen vognmand gjort har 25/12.

** Jørgen Christensen på Christianus Lemand apoteker og KM og byens vegne gav last og klage
over Morten Mortensen i Vellev, for han i lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed 19/1
sidst forleden.



** Jørgen Christensen på Christianus Lemand apoteker og KM og byens vegne lyste Morten
Mortensen i Vellev et fuldt vold til.

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at de 19/1 sidst forleden arresterede og forbød Morten
Mortensen af Vellev her sst ikke at måtte af byen bortdrage, førend han betalte Christian Apoteker
sin gæld.

(96)

** Jørgen Christensen prokurator på byens vegne lod fordele for den 5.part husleje for et år.

13/2 1654.

** Christen Nielsen Friskuster her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Christen Nielsen, som fik Karen Tomasdatter salig Oluf Smeds, lod fordele for hovedgæld.

** Søren Sørensen Bager her sst lod fordele for hovedgæld.

(97)

** Poul Christensen Bager lod fordele for hovedgæld.

** Christen Jensen Korning lod fordele for hovedgæld.

(98)

** Peder Lassen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Keld Andersen i Hornum lod fordele for gæld.

** Bartolomeus Jacobsen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen Bager lod fordele for hovedgæld.

** Hans Friis på Clausholm lod fravise Niels Jensen Ring borger her sst den gård på Vestergrave,
han iboer, eftersom Jens Nielsen forrige skriver på Dronningborg har Hans Friis samme gård
afkøbt.

(99)

** Jacob Nielsen bosiddende her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Nielsen
Embedsbo her sst for 12 rigsdaler for husleje, han resterer med, som han blev tilfundet at betale.

** Jens Jensen Tjæreby her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans have her for byen på et gammelt
lukkelse mellem hans have og Christen Jensen ridefogeds have, som var meget brøstfældigt.



(100)

** Christen Jensen Korning her sst havde tiltale til Anne Vognsdatter salig Søren Sørensen
Skrædders efterleverske her sst belangende forsikring, han af hende begærede på al den arv, hendes
8 børn efter deres salig far arveligt tilfaldet er, som deres mor endnu har hos sig i boet, eftersom han
er tilforordnet værge for samme børn, så fremkom Anne Vognsdatter med hendes tilforordnede
lovværge Jens Jensen Tjæreby og tilbød penge og forsikring i hendes gård, indtil han på børnenes
vegne bekommer al deres arv og gods, som moderen endnu har hos sig i boet.

** Jørgen Christensen på KM og buens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at
gøre over Niels Poulsen vognmand boende uden Vesterport og over Jens Bech vognmand her sst for
slagsmål og skade, de hver andre gjort har, hvorefter blev fremlagt klage og synsvidner 27/12, og
sandemændene svor dem begge et fuldt vold over.

(101)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne begærede 3.ting til Apelone Jensdatter her sst
for 8 rigsdaler for hendes husleje, som Jens Christensen på hendes vegne havde lovet hende, som
han nu ved sin saligheds ed benægtede, hvorfor der intet lovmål over Apelone Jensdatter kunne
udstedes.

(102)

20/2 1654.

** Hans Dunckel visiterer på KM vegne. efterskrevne rådmænd vidnede, at Hans Dunckel havde
været i rådstuen med Oluf Sørensen skipper her sst og givet klage over ham, for han havde været i
hans hus og der befundet en maltmølle, som malede, hvortil Oluf Sørensen svarede, at det var ikke
hans eget malt, men en kvindes Else Galtens, og da sagde borgmesteren til ham, at han skulle lade
stævne i sagen.

(103)

** doktor Egidius Jensen her sst. efterskrevne vidnede, at salig Peder Nielsen Lueskrædder, fordum
borger her sst efter hans salig far Niels Poulsen Lueskrædders død brugte en ager, han havde i leje
af Egidius Jensen.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter salig Jens Mollerups efterleverskes vegne her sst lod
fordele for hovedgæld.

** hr Søren Mogensen præst i Sael lod fordele for faldsmål.

(104)

** Mads Pedersen Essenbæk her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Hansen rådmand her sst lod fordele for hovedgæld.



** Kurt Jensen Guldsmed her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverskes vegne her sst
havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(105)

** Niels Pedersen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Jørgensen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig efter deres breve. sagen
blev opsat 6 uger.

(106)

** Laurids Jensen Korning havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Nielsen, tjenende Peder Nielsen her sst, på hans vegne havde tiltale til efterskrevne, som er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale Laurids Sørensen Hornbæk her sst
for 8 sletdaler resterende husleje, som han blev tilfundet at betale.

(107)

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst havde tiltale til farbror Niels Madsen her sst for 6 daler
for gods og varer, han har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst havde tiltale til efterskrevne, som er
hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(108)

** doktor Egidius Jensen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen er opsat 6
uger.

** Niels Andersen Vinter her sst fremlagde et skriftligt angivende, at han på Maren Bendtsdatter og
hendes mor Karen Akselsdatter og egne vegne har været forårsaget at tiltale Mads Hansen rådmand
her sst, for han ikke har villet overvære skifte efter salig Bendt Hansen, og det umyndige barns
patrimonium under værgemål at annamme, som er blevet opsat til 27/2 næstkommende, og på det
endeligt at kendes, så stævner han efterskrevne

(109)

** Anker Pedersen på salig Peder Skovs arvinger, nemlig Mogens Skov i Norge Morten Tygesen i
Enslev såvel som på sine egne vegne havde tiltale til borgmester Jesper Lauridsen her sst Mads
Poulsen Margrete Poulsdatter med hendes lovværge og hendes søn Poul Mogensen sst belangende
et, Jesper Lauridsens Mogens Nielsens Mads Poulsens og salig Peder Skovs udgivne skadesløsbrev,



som for lang tid siden skulle have været betalt til salig Peder Skovs mor Maren Madsdatter, til
hende udgivet på 100 rigsdaler med rente siden 21/2 1643 og fremlagde samme brev, hvori
efterskrevne tilstår at være Maren Madsdatter salig Mogens Skovs efterleverske i Randers 100
rigsdaler skyldig, som de lover for dem og deres arvinger igen at betale hende, dateret Randers
rådstue 20/2 1643, hvilke penge er lånt på byens vegne til soldaternes underholdning, som er
indkvarteret hos fattige folk her sst, som ikke kunne forstrække deres soldater, med Jesper
Lauridsen Mads Poulsen Mogens Nielsen Peder Skov deres egenhændige underskrifter, og satte han
i rette og formente, Jesper Lauridsen Mads Poulsen salig Mogens Nielsens arvinger, nemlig
Margrete Poulsdatter og hendes søn Poul Mogensen og salig Poul Skovs arvinger jo bør og pligtig
er at betale hver sin kvota 25 rigsdaler inden 15 dage. sagen blev opsat 6 uger.

(110)

** Mikkel Lassen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Ankersen borgmester havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

(111)

** Christen Tomasen her sst havde tiltale til Rasmus Sørensen Værum sst for 7 rigsdaler, som han
forstrakt ham med til hans borgerskab. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen Friskuster her sst lod fordele for faldsmål.

(112)

27/2 1654.

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne afstod det forbud, som han 30/1 sidst forleden
havde gjort Christoffer Jensen anlangende det formynderskab, som han for salig Søren Aidts to
børn havde at forestå.

** Christoffer Jensen Dons her sst. Jens Sørensen Aidt her sst tilstod, at førnævnte hans morbror
Christoffer Jensen har gjort ham regnskab for al den arv, ham efter sin salig mor Anne Jensdatter og
hans salig far Søren Pedersen Aidt, forrige borger her sst, arveligt tilfaldet er, hvorfor han gav ham
afkald.

** Poul Pedersen borger her sst. Christoffer Jensen Dons her sst skødede fra sig og hustru Anne
Jensdatter til Poul Pedersen og hans arvinger den gård sst, de selv iboer.

(113)

** Hans Dunckel apoteker her sst. Johan Mortensen vidnede, at han 17/10 i rådstuen hørte, at Hans
Dunckel gav last og klage over Oluf Sørensen skipper sst, at han 8/10 havde været i hans hus, og
fundet malt, som var malet på en håndkværn, hvortil Oluf Sørensen svarede, at det var ikke hans
malt, men en kvindes Else Galtens, og da sagde borgmester til Hans Dunckel, at han skulle lade
stævne i sagen.



** doktor Egidius Jensen her sst. efterskrevne vidnede, at salig Peder Nielsen Lueskrædder, forrige
borger her sst, han havde en halv ager i leje af Egidius Jensen.

(114)

** Christen Tomasen lod fordele efterskrevne, som er ham skyldig.

** Christen Jensen ridefoged lod fordele efterskrevne.

(115)

** Christen Jensen Hornbæk havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Jørgen Christensen på Anne Pedersdatter salig Tomas Mørks lod fordele.

** Christen Jensen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Johan Jørgensen apoteker her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for hvis,
de er ham skyldig efter hans regnskabsbog, som de blev tilfundet at betale.

(116)

** Christoffer Jensen Dons her sst havde tiltale til efterskrevne på salig Søren Pedersen Aidts børns
vegne. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen, som fik Oluf Tomasen smeds hustru Karen Tomasdatter

her sst, havde tiltale til Peder Tomasen i Havrum for 14 daler efter hans
brev, dateret 18/2 1652. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen, som fik salig Oluf Tomasens hustru Karen Tomasdatter, efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Niels Christensen Lund i Korning for 6 daler, han Karen Tomasdatter
skyldig er, som han blev tilfundet at betale.

(117)

** Peder Christensen, forrige foged på Gesinggård, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til dem,
som er ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Niels Christensen Vorup her sst havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(118)

** Jørgen Christensen på Mads Poulsens og KM vegne havde tiltale til efterskrevne i Hovlbjerg
herred, som er Mads Poulsen skyldig. sagen blev opsat 6 uger.



** Jørgen Christensen på Mads Poulsens vegne havde tiltale til efterskrevne i Galten herred, som er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Mads Poulsens vegne havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, i sønder Hald herred. sagen blev opsat 6 uger.

(119)

** Christen Jensen Havrum her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham på sin mor Maren
Jensdatters vegne og egne vegne skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen Vinter kæmner på borgmester og råds vegne her sst efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til Mads Hansen rådmand, og fremlagde en registrering og vurdering 2/11 1652, en
beskikkelse,  borgmester og råds påmindelse, et skriftligt indlæg, hvorefter Niels Andersen Vinter
fremlagde sit angivende og blev fremlagt overformyndernes bevis, Henrik Thotts skrivelse og Niels
Andersen Vinters skriftlige indlæg, hvortil Mads Hansen rådmand fremlagde sit skriftlige indlæg,
hvorefter der blev afsagt dom: Mads Hansen bør personligt at møde i salig Bendt Hansens efterladte
bo skifte at foretage, og tage den umyndige Maren Bendtsdatters gods og patrimonium under
værgemål, eller derfor at lide tiltale.

(135)

6/3 1654.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for hovedgæld.

(136)

** Peder Ankersen borgmester lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands efterleverske, hendes
vegne havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(137)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som rester til ham af KM accise af
malt og øl, midlertid han det har forvaltet. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens efterleverske her sst,
hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens Sørensen Lang borgersøn her sst for hvis
efterskrevne, han af hende bekom, der han forrejste til Lübeck 1652. hvortil han fremlagde sit
indlæg med regnskab, hvorefter der blev afsagt dom: efterdi befindes regnskab imod regnskab,
henfindes de med deres iring og tvistighed at indkomme for overkøbmænd her sst inden 14 dage.

(138)



** Mikkel Pedersen salig Peder Nielsen Østrup, forrige borger her sst, hans søn. synsmænd
afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på salig Peder Nielsen Østrups gård på
Brødregade.

(139)

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for faldsmål.

** Tomas Poulsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Hansen borger her sst og forrige kæmner havde efter 6 ugers opsættelse tiltale til
efterskrevne rodemestre, som endnu rester med deres oppebårne skat, som de blev tilfundet at
betale.

(140)

** Jens Christensen Nørager og Rasmus Pedersen her sst havde tiltale til Hermand Reniche for 5
dages hold efter rodesedlers indhold og for 5 dages borgeleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne for
gæld, de er ham skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(141)

** Peder Ankersen borgmester. synsmænd afhjemlede syn til hvis brøstfældighed, der befindes på
det hus, som Niels Andersen Bjerregrav forrige iboede og tilhørte.

** Johan Mortensen på borgmester og råds vegne lod læse og påskrive deres brev indeholdende,
eftersom Poul Jensen Tved borger her sst for nogen tid siden er forordnet til formynder for nogle
umyndige børn, og han endnu hensidder med en stor del af deres tilfaldne arv, som han hid indtil
ikke har villet betale, og eftersom han har pantsat sin ejendom, så forbydes byfogden ikke at tilstede
Poul Jensen Tved at udgive på samme sin gård noget videre pant eller skøde, før han har betalt al
børnenes arv.

(142)

13/3 1654.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. efterskrevne sandemænd bekræftede deres
medbrødre et vold, som de 13/2 sidst forleden gjort og svoret har over Jens Back og Niels Poulsen
begge vognmænd sst.

** efterskrevne vidnede, at de med byfogden havde været i Maren Andersdatter, salig Peder
Lueskrædders efterleverske, hendes bo for at gøre Groers Madsen borger og forrige byens kæmner
her sst udlæg efter en dele 7/3 1653 for KM resterende skatter, som hendes salig husbond med
resterede, hvortil blev udlagt efterskrevne, som hun blev tilbudt at indløse.

(143)



** Christen Nielsen Prim friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen prokurator på Maren Nielsdatter, salig fordum borgmester Niels Jacobsens
datter her sst, hendes vegne lod fordele for gæld.

(144)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne lod fordele for hovedgæld.

** Niels Christensen Vorup lod fordele for hovedgæld.

** Christian Lemand apoteker her sst havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger sst for 6 daler efter
hans udgivne brev. sagen blev opsat 6 uger.

(145)

** Rasmus Hansen borger her sst havde tiltale til Laurids Sørensen Hornbæk sst for 3 daler. sagen
blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst havde tiltale til Johan Reinholtsen, nu boende i Ry ? by for 100 rigsdaler,
som han ham med forstrakt har 20/1 1653 og fremlagde hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6
uger.

(146)

** Jacob Andersen Prim friskuster her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen
Christensen boende i Mariager for 10 sletdaler, som han ham skyldig er, som han blev tilfundet at
betale.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, der iblandt Christen Tomasen for Hans Madsen Værums salig hustru Sidsel
Terkildsdatters begravelse i skt Mortens kirke, som forlover for 14 sletdaler, som er for jorden at
bryde i skt Mortens kirke, som de blev tilfundet at betale.

(147)

** Mads Hansen rådmand efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham
gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(148)

** Christen Jensen Korning efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, der iblandt Anders Madsen i over Hornbæk for korn, han er Mette Hansdatter, salig Anders
Kovsteds efterleverske, skyldig efter hans brev, dateret 29/6 1648, som de blev tilfundet at betale.

(149)



** Rasmus Nielsen Kragballe borger her sst på sin hustru Else Rasmusdatter, salig Rasmus
Mogensen Galten fordum borger her sst hans efterleverskes vegne og på egne vegne. Søren
Jespersen felbereder sst fremlagde en opsættelse 19/7 1653, hvor Lennart Jørgensen felbereder
tilstod, at hans svoger Søren Jespersen felbereder havde forstrakt ham med 50 sletdaler i skind og
andet, og 1652 på sin hustru Bodil Jespersdatters vegne har annammet 50 sletdaler, som hende
arveligt er tilfaldet efter hendes salig mor Maren Andersdatter, hvorfor til vederlæggelse Lennart
Jørgensen afhænder for sin hustru og deres arvinger al den arv, som endnu rester efter hendes salig
mor, til deres svoger og bror Søren Jespersen felbereder, at han samme arvepart til sig må
annamme, hvorefter Søren Jespersen på Lennart Jørgensen hans hustru Bodil Jespersdatter og på
egne vegne gav Rasmus Nielsen på sin hustru Else Rasmusdatter, salig Rasmus Mogensen Galtens
efterleverskes vegne og på egne vegne afkald for al den arv, salig Rasmus Mogensen Galten for
Bodil Jespersdatter har haft at forestå.

(150)

** Hermand Søndermand kaptajn på en deres soldater Rasmus Christensen Block hans vegne og
Jørgen Christensen på KM og byens vegne fremlagde en skriftlig klage over Peder Jensen købmand
og Peder Vissing borger her sst for slagsmål, de har begået på Rasmus Christensen Block, og
sønderslået hans arm, og hans legeme fortrådt med fødder, hvilket Peder Jensen købmand og Peder
Pedersen Vissing for retten benægtede med oprakte fingre.

** Hermand Søndermand kaptajn på Rasmus Christensen Blocks vegne og Jørgen Christensen på
KM og byens vegne lyste Peder Jensen købmand og Peder Pedersen Vissing her sst hver et fuldt
vold over, for sårmål og skade, de Rasmus Christensen Block gjort har.

(151)

** et andet vidne. synsmænd afhjemlede syn på Rasmus Christensen Block, hvis arm var
sønderslået, som han beskyldte Peder Jensen købmand for at have gjort med en vognkæp, og
beskyldte Peder Pedersen Vissing for at have trykket og stødt ham ud af Kirsten Vævekones dør.

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne rodemestre og fremlagde en restants på den store påbudne skat efter taksering på hver
dags hold 4 mark 14 skilling, som er hos efterskrevne rodemestre, som de blev tilfundet at betale
inden 15 dage.

(152)

** Christoffer Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Pedersen Fussing og Niels Madsen Kovstrup her sst havde tiltale til efterskrevne, som
rester med deres skatter for 1653. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen købmand her sst fordrede dom over efterskrevne, som rester med KM skatter.
sagen blev opsat 6 uger.

(153)



** Bertel Andersen kræmmer her sst havde tiltale til dem, som rester med KM skatter. sagen blev
opsat 6 uger.

** Christen Jensen Mollerup her sst havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres skatter.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Lauridsen borgmester. efterskrevne vidnede, at de efter borgmester og råds skadesløsbrev,
dateret juleaften 1633, så vel som efter dom til bytinget 25/4 1653 havde med KM byfoged 6/3
1654 været i den våning liggende op til Randers bystue, som Christen Madsen Skriver tilforn
tilhørte, og hvori ingen folk er, og der gjorde Jesper Lauridsen indlæg for 150 sletdaler med sin
interesse fra jul sidst forleden, hvorefter blev fremlagt en varsels seddel til borgmester og råd

(154).

** Jesper Lauridsen Trommerytter her sst stævnede Morten Knudsen angående nogle får, han for
ham har haft at føde, som han igen har forskaffet ham uden 2 får og 2 lam, som han mener, han bør
at erstatte og betale ham. sagen blev opsat 6 uger.

(155)

** Niels Andersen Bjerregård her sst lod fordele for hovedgæld 19 daler, Søren Pedersen her sst og
hans mor Maren Sørensdatter lånte af ham, da han boede i Tebbestrup.

20/3 1654.

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Pedersen Værum her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(156)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatter her sst hendes vegne lod fordele efterskrevne for
hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne havde tiltale til Kirsten Pedersdatter
bagerkone, salig Tomas Poulsen fordum bager her sst hans efterleverske for 6 sletdaler, hun hende
skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Tomasen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(157)

** Jens Christensen Nørager havde tiltale til Morten Mortensen i Vellev for 6 sletdaler for 2 tønder
6 skillings øl. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen Hjermind her sst havde tiltale til Anne, salig Frederik Jørgensens, borgerske her sst,
for hun 7 år har brugt en kobberkedel, som Jens Nielsen tilkommer den halve part af, hvorfor han



formener, hun bør give ham hvert år til leje 1 rigsdaler, og nu straks ham sin part af samme kedel
straks at levere. sagen blev opsat 6 uger.

(158)

** Mads Hansen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de
blev tildømt at betale ham inden 15 dage.

** Mads Hansen rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anders Jensen, forrige
skriver på Overgård, som har sit tilhold hos sin bror Tomas Jensen i Drostrup, for 15 sletdaler, og
fremlagde hans sendebrev, dateret 28/6 1650 Anders Jensen Vellev, hvilken gæld han blev tilfundet
at betale.

(159)

** Jørgen Christensen på KM tolder her sst hans vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne for gæld, som de blev tilfundet at betale.

(160)

** Mads Poulsen KM tolder her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anders Madsen i over
Hornbæk for 23 daler og korn, han er ham skyldig, som han blev tilfundet at betale.

** Mads Poulsen KM tolder her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(161)

** Mads Poulsen her sst havde tiltale til Mette Madsdatter, salig Anders Sørensen Kovsteds
efterleverske, her sst for 45 rigsdaler efter hendes salig mands udgivne brev. sagen blev opsat 6
uger.

** Mads Poulsen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(162)

** Rasmus Jespersen rådhusskriver her sst på borgmester og råds vegne her sst havde tiltale til
Jacob Nielsen her sst, som salig doktor Søren Nielsen Hofmands efterladte umyndige børns ældste
farbror og rette formynder, og til Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands efterleverske
sst, for de ikke vil færdig gøre registrering over salig doktor Søren Hofmands efterladte middel og
formue. sagen blev opsat 6 uger.

(163)

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Frands
Rasmussen, byskriver her sst, angående lensmand Henrik Thotts befaling om det værgemål, som
han har i værge for salig Jacob Bartskærs børn, nemlig Peder Jacobsen og Jacob Jacobsen, at klare
og fra sig levere efter overformyndernes afregning, og fremlagde Henrik Thotts befaling, samt



overformyndernes afregning, hvori befandtes, at børnenes stedmor Margrete Pedersdatter ingen
husleje havde betalt 2 år, og dernæst blev fremlagt en skriftlig beskikkelse, hvortil fremlagde Frands
Rasmussens sit svar, hvorefter der blev afsagt dom: Frands Rasmussen bør fra sig at levere efter
overformyndernes afregning og straks betale den tilfaldne arv.

(168)

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne borgere, som rester med deres årlige skatter og jordskyld for 1653, hvorefter der blev
afsagt dom: de bør betale inden 15 dage, eller efter dets forløb at betale to penge for een.

(171)

** Christoffer Jensen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hr Peder Nielsen,
sognepræst til Asferg og Fårup kirker, for resten af hans udgivne skadesløsbrev til hans kones bror
Christoffer Jensen på 15 sletdaler, dateret 4/5 1652, og fremlagde provstens dom med henfindelse
til verdslig ret, hvor han blev tilfundet at betale resten af gælden inden 15 dage.

(173)

** doktor Niels Bendtsen, residerende medicus i Ålborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Marie Henrichs salig Rasmus Bendtsens efterleverske her sst for 600 rigsdaler, som er den første
halvpart af de 1200 rigsdaler, hun er ham skyldig efter hendes derpå udgivne gældsbrev, som blev
fremlagt, dateret 22/1 1648 Marie Henrichs egen hånd, som hun blev tilfundet at betale.

(174)

** Frands Pedersen Hatstafferer her sst havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her sst, for han
forholder ham 22 mark, som han 21/6 sidst forleden havde nedsat i Jørgen Lauridsens hus, hvilke
penge, han er tildømt at skulle til sig annamme. sagen blev opsat 6 uger.

(175)

** Gunde Rosenkrantz på Kalø havde tiltale til efterskrevne savmænd her sst, som skal have
oppebåret mere pendinge på deres arbejde, end de havde derpå fortjent. sagen blev opsat 6 uger.

3/4 1654.

(176)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod fordele for hovedgæld efterskrevne, som rester med KM
accise af øl og malt.

** Laurids Pedersen Fussing her sst havde tiltale til efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.



** Jørgen Christensen på Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverske, her sst efter 6
ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev tilfundet at
betale, eller at have indvisning i deres bo.

(177)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Marie Henrichs, salig
Rasmus Bendtsens efterleverske her sst for 600 rigsdaler, hun er ham skyldig efter hendes
gældsbrev, dateret 22/1 1648 Mariche Henrichs egen hånd, som hun blev tilfundet at betale.

(179)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mariche Henrichs, salig
Rasmus Bendtsens efterleverske her sst, for den 4.part i den halve ejendom, som hans salig far
iboede og afdøde, årlig husleje og agerleje fra 1648 til 1654, og efter indvisning i samme ejendom
for årlig husleje og agerleje, som samlet bliver 172 rigsdaler, og fremlagde den forrige afsigt
angående samme husleje og agerleje, dateret 9/12 1648 og et indlægsvidne til bytinget 7/9 1649,
som hun blev tildømt at betale inden 15 dage.

(180)

** doktor Egidius Jensen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som forbemeldte gældnere blev tilfundet at betale.

** Rasmus Jespersen rådhusskriver havde tiltale til Laurids Nielsen her sst for 12 sletdaler, han er
ham skyldig efter hans hustru Maren Andersdatter, salig Peder Frandsens efterleverske, hendes
udgivne gældsbrev, dateret Randers 19/7 1653 Maren Andersdatter egen hånd, som hun blev
tilfundet at betale.

(181)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen Hadsten her sst for et
Iver Jensens skriftlige svar til Viborg landsting, den sag og regnskab imellem Jacob Rolluf til
Hamburg og Niels Hadsten og Iver Jensen vedkommende, som Niels Hadsten skal have bemægtiget
sig. sagen blev opsat 6 uger.

(182)

** Poul Tomasen Bager her sst på Randers bys vegne lod fordele for hovedgæld efterskrevne, som
rester med KM skatter.

** Bertel Andersen rodemester på Randers bys vegne havde tiltale til Peder Madsen i Ørsted for 8
daler, han er takseret for KM skat 1653. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Tygesen i Enslev på salig Peder Skovs arvinger, nemlig Peder Skov i Norge Anker
Pedersen i Randers og på egne og hustru Inger Pedersdatters vegne efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til borgmester Jesper Lauridsen Mads Poulsen sst salig Mogens Nielsens arvinger, nemlig
hans hustru Margrete Poulsdatter og hendes søn Poul Mogensen sst belangende deres udgivne



skadesløsbrev til salig Peder Skovs mor salig Maren Madsdatter på 100 rigsdaler med rente siden
20/2 1643, hvorefter blev fremlagt en fuldmagt fra Mogens Skov i Eg i Norge med søster Inger
Pedersdatter i Enslev og søsterdatter Else Jensdatter i Randers til at tiltale Jesper Lauridsen salig
Mogens Nielsen Mads Poulsen og deres far og morfar salig Peder Skov sst for 100 rigsdaler efter
deres obligation, som dem arveligt var tilfaldet, hvorfor de giver Anker Pedersen fuldmagt, dateret
22/8 1653, hvorefter han satte i rette, om ikke ovennævnte burde betale samme gæld, hvortil de
fremlagde deres svar, at da pengene var lånt på byens vegne til soldaternes underhold, så burde
borgmester og råd på byens vegne at betale samme obligation, hvorefter der blev afsagt dom: de
indstævnede bør betale hver deres kvota af de 100 rigsdaler.

(185)

** Laurids Jensen Korning her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne gældnere,
som er ham gæld skyldig, hvortil Peder Lassen i Folby på sin far Laurids Brandsens vegne
fremlagde et tingsvidne til Sabro herredsting 22/4 1652, hvori efterskrevne vidnede, at 10/12 1647
leverede Laurids Brandsen 18 skæpper byg til Laurids Jensen Korning og hans hustru Dorte
Jørgensdatter målte samme byg og annammede det, som blev betalt på hvis, han var ham skyldig,
og dernæst blev fremlagt Laurids Brandsens skriftlige indlæg, at hvis han var ham skyldig, har han
betalt med rede penge og korn, og da hans bo for kort tid siden er blevet skiftet, så bør hans
medarvinger have varsel, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld.

(187)

10/4 1654.

** Groers Pedersen i Essenbækgård lod fordele for hovedgæld.

** Jesper Knejsted Smed lod fordele for hovedgæld.

** Christen Sørensen Snedker her sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Pedersen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(188)

** Christen Nielsen i Kastbjerg havde tiltale til Jens Jensen Ray skomager her sst for slagsmål og
skade, som han ham gjort har 18/10, hvorover han er vold oversvoret 21/11 sidst forleden, hvorfor
han bør at betale ham sine bøder 40 mark. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Mollerup her sst havde tiltale til hans farbror Laurids Christensen Mollerup sst,
og fremlagde hans indlæg, at eftersom hans farbror Laurids Christensen Mollerup og hans salig far
Jens Christensen Mollerup begge har været salig Niels Nielsen Mollerups farbrødre, så mener han,
at Laurids Christensen, som endnu lever, med skiftebrev beviser, hvad hans salig far har bekommet
af salig Niels Nielsen Mollerups arvegods. varsel til Laurids Christensen Mollerup Niels Jensen
Hadsten og Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske. sagen blev opsat 6 uger.

(189)



** Mads Poulsen KM tolder her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

(190)

** Mads Poulsen KM tolder efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Mads Poulsen KM tolder efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(191)

** Christen Jensen Havrum her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er
ham på hans mor Maren Jensdatter og egne vegne gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

(192)

** Niels Christensen Vorup her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale inden 15 dage.

** Christen Jensen Hornbæk kræmmer her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne,
som rester med deres skatter, som de blev tilfundet at betale.

(193)

17/4 1654.

** Peder Ankersen borgmester her sst. synsmænd afhjemlede vurdering af et lidet hus i
Dytmærskgaden her sst, som Niels Andersen Bjerregård forrige ejede og iboede, som var meget
brøstfældigt

** Jørgen Christensen på Gertrud Poulsdatter, salig doktor Søren Nielsen Hofmands efterleverskes
vegne her sst, efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er hende gæld skyldig for
resterende husleje, som de blev tilfundet at betale.

(194)

** Jørgen Christensen på Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske her sst, hendes
vegne havde tiltale til Søren Pedersen Hatstafferer her sst for 3 rigsdaler efter hans brevs indhold.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på doktor Egidius Jensen her sst og KM og byens vegne gav last og klage
over Rasmus Sørensen i Vitten, for han i lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed 2/4 sidst
forleden.

** Jørgen Christensen på doktor Egidius Jensen KM og byens vegne lyste Rasmus Sørensen i
Vitten derfor et fuldt vold over.



** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at de efter doktor Egidius Jensens begæring 3/4 mundtligt
arresterede Rasmus Sørensen i Vitten og forbød ham at bortdrage af Randers bys frihed, førend han
fik betalt sin gæld.

(195)

** Jacob Nielsen bosiddende her sst havde tiltale til Christen Jensen Mollerup sst for 24 rigsdaler
og halvandet års husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på borgmester råd og byens vegne lod fordele Anne Troelsdatter, salig Niels
Kyvlings efterleverske her sst, for hun sit kågskibsvrag for nogen tid siden har ladet ligge og synke i
Randers fjord, sejladsen til skade.

** Mikkel Tygesen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til dem, som endnu rester med deres
accise af malt og øl, som de blev tilfundet at betale.

(196)

24/4 1654.

** Hieronimus Gylden, Århus domkirkes ridefoged, på domkirkens vegne stævnede Kirsten
Johansdatter, salig doktor Morten Madsens efterleverske, med hendes børn og Kirsten
Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens efterleverske her sst, med hendes børn for breve her at
lade læse og påskrive.

** Laurids Pedersen Fussing her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(197)

** Rasmus Jacobsen på byens vegne lod fordele dem, som endnu rester med KM skatter af 5.rode.

** Jens Nielsen, forrige skriver på Dronningborg og forrige års kæmner, lod fordele for hovedgæld.

** Christian Lemand apoteker her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen sst
for 6 daler efter hans brev, dateret 29/8 1653, som han blev tilfundet at betale.

(198)

** Peder Jensen Hadsten havde tiltale til Christen Christensen Smed her sst for 9 sletdaler for et
halvt års husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Johan Reinholtsen sst for 100
rigsdaler efter hans brev, dateret 10/1 1653, indeholdende, at Johan Reinholtsen, boende i Nygård i
Dover sogn, kendes at være Tomas Poulsen i Randers skyldig 100 rigsdaler, som han blev tilfundet
at betale.

(200)



** Christoffer Jensen her sst på KM vegne lod fordele Poul Nielsen Lueskrædder for hans
lejermålsbøder for Berete Christensdatter her sst, han beligget har, 12 rigsdaler, som han er tildømt
ved Viborg landsting.

** Jens Iversen slotsfisker her sst. Rasmus Sørensen Smed her sst tilstod på sin hustru Karen
Nielsdatters vegne og hans egne vegne, at hendes stedfar Jens Iversen og hans hustrumor Karen
Rasmusdatter har betalt ham al den arv, som hans hustru Karen Nielsdatter er arveligt tilfaldet efter
hendes salig far Niels Jensen slotsfisker sst.

(201)

** Jesper Lauridsen Trommerytter her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Morten Knudsen i
Stevnstrup for to får og to lam, som rester af 11 fårehøvder, han leverede til Morten Knudsen at
føde forgangen vinter 1653, som han bør ham igen at forskaffe eller dem at betale, hvilket han blev
tildømt.

(202)

** Jørgen Christensen på doktor Egidius Jensen og på KM og byens vegne opkrævede sandemænd
over Rasmus Sørensen i Vitten, som i lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed.

** Christoffer Adamsen bartskær her sst lod læse en kontrakt, hvormed Poul Jensen Tvedgård
steder og fæster Christoffer Adamsen hans gård i Randers, han selv hid indtil har beboet, og skal
han give årligt deraf 24 sletdaler.

(203)

** Niels Rasmussen, handelsmand i København, havde tiltale til Anders Jensen Mammen her sst for
gæld efter hans efterskrevne regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(204)

** Søren Pedersen Hatstafferer her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Niels Nielsen Rolpe, handelsmand i København. synsmænd afhjemlede syn 24/4 på hvis, salig
Peder Christensen Kock på Niels Nielsen Rolpes gård havde bekostet, som Jens Christensen
Nørager nu iboer.

(205)

** Jens Christensen Nørager her sst. samme synsmænd afhjemlede syn på hvis, Jens Christensen
Nørager havde bekostet på samme gård, efter hans skriftlige antegnelse.

(206)



** Jesper Lauridsen borgmester lod læse og påskrive er tilbud, at da han for resterende gæld, som
borgmester og råd efter deres udgivne obligation pligtig er, efter dom er indlagt i en ejendom op til
Randers rådstue for 150 sletdaler, da på det, at ikke nogen ham skulle eftersige, at han noget af
Randers bys ejendom ville sig tilegne, erbyder han borgmester og råd samme indlæg på byens
vegne igen, med så skel, at de til ham inden juleaften erlægger 150 sletdaler i rede penge, ligesom
han dem på byens vegne på KM renteri har betalt.

(207)

** Jens Christensen Nørager rodemester her sst på KM og byens vegne efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres tilforordnede takserede skatter til Randers by,
som de blev tilfundet at betale.

** Bertel Andersen rodemester her sst på KM og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale
til efterskrevne, som rester med deres takserede skatter, som de blev tilfundet at betale.

(208)

** Niels Madsen Kovsted og Laurids Pedersen Fussing rodemestre efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til efterskrevne, som rester med deres skatter, hvortil Anders Jensen Bjerregrav fremlagde sit
svar, at han havde betalt 7 dages hold, hvortil blev fremlagt borgmester og råds takserede
roderegister, hvori Anders Jensen er takseret for 14 dages hold at udgive til KM byskytte hold,
hvorefter der blev afsagt dom: Anders Jensen så vel som de andre bør deres resterende skat at
betale.

(209)

** Christen Jensen Mollerup og Peder Jensen Købmand rodemestre her sst efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres takserede skat, hvortil blev fremlagt svar, og
derefter blev afsagt dom: de bør deres resterende skat at betale.

(210)

** Jens Christensen Nørager her sst havde tiltale til hr Poul Jensen, sognepræst i Gerlev, for 24
daler efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

(211)

** Jørgen Christensen på Anne Pedersdatter, salig Tomas Mørks efterleverskes vegne her sst lod
fordele for hovedgæld.

1/5 1654.

** Christen Sørensen Snedker her sst lod fordele for gæld.

** Jørgen Christensen på doktor Egidius Jensen desligeste på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Rasmus Sørensen Kær i Vitten, for han imod lovlig arrest er bortdraget af Randers
bys frihed.



(212)

** Jens Christensen Nørager her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Morten Mortensen i
Vellev for 6 sletdaler, som er for efterskrevne varer, han hos ham bekommet har, som han blev
tilfundet at betale inden 15 dage.

** Laurids Pedersen i Essenbæk ladegård på Jens Nielsen Hjerminds vegne her sst efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske sst,
formedelst hun 7 år skal have brugt en kobberkedel, som Jens Nielsen tilkommer den halve part af,
hvorfor han formener, hun bør at give ham hvert år til leje af sin part en rigsdaler, og nu ham sin
anpart af samme kedel straks at levere, og fremlagde hans beskikkelses brev, hvorpå var skrevet
Anne Andersdatters svar, at hun vil gerne betale ham for kedlen, og hvis han vil have sin anpart, så
vil de skifte den lige i to dele, og hun fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom:
Anne Andersdatter bør at betale Jens Nielsen sin anpart af samme kedel, men hun kan ikke tilfindes
at betale leje deraf, efterdi ikke bevises, hun ham nogen leje af den at have belovet.

(214)

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne. efterskrevne vidnede, at 1652 imellem skt
Mikkelsdag og skt Mortensdag, da de sad i deres mester Peder Vårs hus på skomagerværkstedet,
hørte de, at Søren Pedersen skomager råbte inden Karen Skovs dør: o min nabo Peder Vår, kom og
red mig, min søn vil myrde mig, og da de kom løbende for at redde ham, slog Niels Sørensen sin far
og løb ind i hans hus.

** et andet vidne. efterskrevne vidnede, at 7/7 1652 hørte de, at Niels Sørensen skomagersvend her
sst kom løbende til Anders Kærsgårds og der havde mange skældsord, og da han kom ud igen,
lukkede de døren, og han slog derpå og sagde, der skulle djævlen fare i dem, og krøb op ad nogle
vidjer og ind af et vindue, men hvad skade, han gjorde, vidste de ikke.

** et tredje vidne. Christen Sørensen, tjenende Jacob Skov hattemager her sst og Karen Skovs her
sst vidnede, at 22/3 sidst forleden om aftenen kom Niels Sørensen skomagersvend med et værge i
den ene hånd og en bøsse i den anden og skældte Jacob Skov skammeligt ud, og sagde, du skal sige
mig ondt eller godt til, eller djævlen skal fare i dig ret nu, så sagde Jacob Skov, gid han farer i dig
selv, jeg har intet med dig at bestille, kan jeg ikke have fred i mit eget hus, hvorefter Niels Sørensen
skød ind ad døren, og Kirsten Pedersdatter vidnede, at hendes barn kom i en stor skræk og
forskrækkelse derover, så hun kunne næppeligt stille det igen.

(215)

** et fjerde vidne. Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne fremlagde en skriftlig klage,
hvormed Jacob Christensen Skov gav last og klage over Niels Sørensen skomager, Søren Pedersen
skomagers søn her sst, for han kom til hans hus, som om vidnet er, og da hans gamle mor Karen
Skovs kom ud af døren, sagde Niels Sørensen til hende, af vejen ret nu, skal der fare djævlen i eders
søn, hvortil hun svarede ham, at Gud skulle bevare eder Niels lille og så min søn, og bad ham gå
hjem, og i det samme holdt han bøssen over hans mors aksel og skød ind gennem døren, og da
Jacob Skov spurgte ham, hvorfor han gjorde ham slig overvold, han skulle have ret over ham



derfor, om der er borgmester i byen, hvortil Niels Skomager svarede, at han ville skide både i
borgmester og ham, dateret Randers 22/3 1654 Jacob Christensen Skov hattemager egen hånd.

(216)

** et femte vidne. Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne fremlagde et skriftlig klage af
Anders Kærsgård, som beklager, at Niels Sørensen skomager er kommet til hans hus og med en
økse slået hans dør i stykker, og derefter indsteget af en vindue i stuen med samme økse i hånden,
så han med hustru og børn måtte råbe om hjælp, og så slog han en hjulrok og et kniplingsskrin i
stykker, før han steg ud af vinduet, dateret 11/7 1653 Anders Sørensen Kærsgård egen hånd.

(217)

** et sjette vidne. synsmænd afhjemlede syn til Anders Kærsgårds hus her sst for hvis skade, der
var sket på hans dør hjulrok og kniplingsskrin, som alt var slået i stykker.

** et syvende vidne. synsmænd afhjemlede syn på Jacob Skovs svend Peder Christensen hans
skade, som havde sår og slag i hoved ansigt og arm, som han beskyldte Niels Sørensen Skomager
for at have gjort ham.

** et ottende vidne. Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne fremlagde en skriftlig
beretning af Christen Ibsen skomager her sst angående hvis overlast, Niels Sørensen skomager her
sst ham har gjort for 3 år siden, hvor han uden årsag havde skåret ham i ansigtet og på hans hånd
med en kniv, og ham skammeligt skamferet, så han et års tid måtte gå med stor smerte, og ikke det
ringeste sig til føde kunne fortjene.

(218)

** Søren Pedersen skomager her sst fremlagde en kontrakt, hvori Christen Ibsen skomager og Niels
Sørensen skomager vitterlig gør, at de er venlig og vel forligt med hverandre om deres tvist og
uenighed.

** Niels Andersen Vinter borger og byens kæmner på sin hustru Karen Akselsdatter og hendes
datter Maren Bendtsdatters vegne såvel på sine egne vegne fremlagde en begæring til borgmester og
råd, at de ville lade bestille en vis dag at navngive, skifte efter salig Bendt Hansen at foretage, så det
umyndige barn Maren Bendtsdatter ikke i længden skulle derover kunne træffe nogen skade.

(219)

** et andet vidne. Niels Andersen Vinter fremlagde endnu en gang samme begæring til borgmester
og råd.

** et andet vidne. Niels Andersen Vinter fremlagde sit skriftlige angivende, hvori han begærer af
det umyndige barn Maren Bendtsdatters rette fødte værge Mads Hansen rådmand her sst samt af
borgmester og råd, at de med hverandre indkommer i salig Bendt Hansens efterladte bo, der skifte
og deling imellem Karen Akselsdatter og Maren Bendtsdatter at til ende gøre, og Mads Hansen
straks det umyndige barns patrimonium til sig at tage, dateret Randers 17/4 1654 Niels Andersen
Vinter egen hånd.



(221)

** Mads Poulsen KM tolder her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(222)

** Mads Poulsen efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Peder Mogensen i Hørning på sin husbond Gunde Rosenkrantz, KM mand på Kalø, hans vegne
efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne savmænd her sst, som er bortrømt af deres
arbejde, så de skal have oppebåret mere pendinge på samme arbejde, end de havde derpå fortjent,
hvorimod blev fremlagt en fortegnelse på hvis arbejde, de har savet i Hegedals skov ved Fjellerup
til det skibsværk, som Niels Mouridsen skibbygger har opsat ved Kalø, hvorefter der blev afsagt
dom: indstævnede savmænd bør dem at indstille for Gunde Rosenkrantz og straks at betale hvis
mere, de har oppebåret, end de med rette har fortjent, og for deres undvigelse at lide, som vedbør.

(224)

** Frands Pedersen Hatstafferer her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jørgen Lauridsen
borger her sst, for han forholder ham de 22 mark, som han 20/6 sidst forleden har nedsat i Jørgen
Lauridsens hus, og fremlagde et tingsvidner af bytinget 4/7 1653, hvorefter der blev afsagt dom:
Jørgen Lauridsen bør uden videre ophold levere pengene fra sig.

(225)

** Anders Jensen Bjerregrav på hans hustrufar Søren Christensen borger her sst og på hans egne
vegne havde tiltale til salig Peder Nielsen Østrups arvinger, nemlig Maren Hansdatter i Østrup og
hendes sønner, nemlig Mikkel Pedersen og Terkild Pedersen med deres lovværge for 10 sletdaler,
som deres salig far er blevet Søren Christensen skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jacob
Nielsen, som er salig doktor Søren Nielsen Hofmands efterladte børns ældste farbror og ret født
formynder, og til Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands efterleverske her sst, for de
ikke har lader færdig gøre registrering over salig doktor Søren Hofmands efterladte middel og
formue, og fremlagde en beskikkelse, dateret Randers rådstue 25/4 1653, og derefter en anden
beskikkelse til Gertrud Pedersdatter, salig Søren Hofmands, og Kirsten Mortensdatter salig mester
Tøger Pedersens anlangende registrering efter deres salig mænd, dateret Randers rådstue 27/6 1653,
hvorefter blev fremlagt en tredje beskikkelse, dateret 18/7 1653, med Jacob Nielsens svar, at da han
stændig på andre steder må forføje sig adskillige hans fornødenheder at forrette, så skønner han, at
hans bror Peder sig det må påtage, hvorpå blev fremlagt den 4.beskikkelse, dateret 28/7 1653, og
dernæst blev fremlagt den 5.beskikkelse, dateret 6/3 1654, med Jacob Nielsens svar, dateret 8/3
1654, hvorefter blev fremlagt den 6.beskikkelse, dateret 8/3 1654 Jacob Nielsen, med borgmester
og råds svar, hvorefter blev fremlagt borgmester og råds indlæg, dateret 1/5 1654 1654, hvortil blev
fremlagt Jacob Nielsens svar, hvorpå blev fremlagt Gertrud Pedersdatters svar, hvorefter der blev
afsagt dom: Gertrud Pedersdatter bør en vis dag at beramme, og Jacob Nielsen bør med borgmester



og råd at indkomme i boet og der registrering og deling at til ende bringe, og børnenes tilfaldne arv
at tage under værgemål.

(237)

8/5 1654.

** Knud Pedersen på Maren Jensdatter, salig Erik Smeds efterleverskes vegne her sst. på spørgsmål
svarede Las Andersen Pamhole borger her sst og ved højeste ed benægtede, at han ikke vidste andet
med salig Erik Smed end det, som ærligt og kristeligt er.

** Jørgen Christensen på Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske her sst, hendes
vegne lod fordele for gæld

** Søren Jensen Lang borger her sst. Mikkel Tygesen rådmand her sst på sin hustru Anne
Hansdatter og sine egne vegne skødede fra sig og til Søren Jensen Lang hans gård på Vestergrave.

(238)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst. Peder Andersen borgmester lod læse og påskrive en fuldmagt
af Mogens Pedersen Skov, sitzhaftig på Eg ved Langsund i Norge, til at skøde halvparten af de to
gårds ejendomme, som er indbygget i hans egen gård, som hans salig far Peder Mogensen Skov,
fordum rådmand her sst påboede og afdøde, dateret 11/9 1653, hvorefter blev fremlagt et købebrev
til hans svoger Mikkel Tygesen rådmand i Randers på samme gård, som han har bedt Peder
Ankersen borgmester og Mads Hansen rådmand og hans svoger Jørgen Jørgensen sitzhaftig i
Brevig ved Langsund i Norge med ham at underskrive, dateret Randers 3/3 1651, hvorefter Peder
Ankersen på Mogens Skov og hans hustrus vegne skødede samme gård til Mikkel Tygesen.

(240)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst. Søren Jensen Lang borger her sst fremlagde et skødebrev fra
Helvig Marsvin til Clausholm til ham på en gård på Vestergade i Randers dateret Clausholm 25/1
1648, Helvig Marsvin egen hånd, hvorefter Søren Jensen skødede til Mikkel Tygesen samme gård.

(242)

** Niels Jensen byskriver her sst på KM vegne til 4.ting opbød salig Henrik Blocks efterladte gods,
som i mange år, efter arv og gæld efter ham er blevet afsagt, har stået under forsegling, og efter dom
er forfaldet til KM, om der er nogen, som samme forfaldne gods efter den gjorte vurdering ville
købe for det, det er takseret for.

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne lod læse og påskrive Randers rådstuebog, hvori
befindes at være indført efterskrevne forordning, at da der stor uskikkelighed på Randers mark i
vange og enge begås og drives med får og svin af en del af borgerskabet og andre, så på det, at sligt
kunne forkommes, da har borgmester og råd samtykket, at får og svin skal forskaffes derfra inden
førstkommende Volborgdag, og dersom nogen får eller svin efter denne dag befindes i vang eller
eng, så skal de tages i fold, og skal deraf gives som efterfølger. varsel til efterskrevne.



(243)

** Jørgen Christensen på borgmestre og råds vegne. synsmænd afhjemlede syn på hvis overlast og
skade, som Jørgen Felbereder borger her sst er vederfaret i hans hus, hvor efterskrevne bohave var
sønderhugget, som han beskyldte Søren Pedersen skomagers søn Niels Sørensen skomager for at
have gjort med et værge.

(244)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. efterskrevne vidnede, at Poul Lueskrædder og
Casper Mortensen kom roende op i fjorden i et lidet skib til dem, hvor de stod og varpede med deres
skibe, og Poul Lueskrædder spurgte skipperen, om de måtte komme om bord, mens regnen gik
over, og da det blev stor regn, fortøjede skipperen hans skib, og til aften, da det begyndte at storme,
så bad skipperen dem over ti gange, at de ville blive om bord, eftersom de kun havde et lidet skib,
og det stormede hårdt, dertil svarede Poul Lueskrædder nej, han ville hjem i aften, og så roede de
begge to, og de så efter dem, og så længe de kunne se dem, skadede de intet.

** et andet vidne i samme sag. synsmænd afhjemlede syn på salig Peder Nielsen Lueskrædders lig,
som druknede i fjorden 28/4 sidst forleden, og de kunne ikke se sår stød blå eller blodige slag, som
ham nogen bane kunne forårsage, og Casper Mortensen pottemagersvend her sst, som med ham var
i følge på skibet, der han fra ham affaldt og druknede, lagde tre gange sin hånd på ham med bøn og
ønskede, Gud ville lade tegn ske, om han i hans død nogen skyld havde, og befandtes da ingen tegn.

(245)

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne her sst lod fordele Frands Rasmussen byskriver
sst for 10 sletdaler, han efter overformyndernes overregning skal være salig Jacob Bartskærs søn
Peder Jacobsen skyldig på det værgemål, han for ham har haft at forestå.

** Jørgen Christensen på doktor Egidius Jensen her sst KM og byens vegne begærede fylding på
sandemænd over Rasmus Sørensen i Vissing, for han imod lovlig arrest er bortdraget af Randers
bys frihed for 4 sletdaler, han er ham skyldig, hvorefter blev fremlagt tingsvidne til bytinget 17/4
sidst forleden, og sandemændene svor Rasmus Sørensen et fuldt vold over.

(246)

22/5 1654.

(247)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne havde tiltale til Jens Mikkelsen guldsmed og
Laurids Bøssemager her sst for resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen Vinter på sin hustru Karen Akselsdatter og hendes datter Maren Bendtsdatters
vegne lod læse og påskrive sit skriftlige angivende, at eftersom hans hustru stedse og altid har
ønsket skifte og deling efter salig Bendt Hansen, hvilket hid indtil ikke er sket, formedelst den
umyndige Maren Bendtsdatters ældste farbror og ret født værge Mads Hansens udeblivelse, hvorfor



Niels Andersen frasiger sig aldeles intet til samme barns gods at ville svare, dateret 24/4 1654 Niels
Andersen.

(248)

** Poul Pedersen Skov efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er Poul Pedersen
gæld skyldig, som de blev tilfundet at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst på Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens
efterleverskes vegne her sst, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Kurt Jensen guldsmed her sst
for 11 sletdaler, som er for 4 læster gods, som han har haft hjem på hendes skude fra Lübeck, som
han blev tilfundet at betale.

(249)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels
Jensen Hadsten rådmand her sst for et Iver Jensens skriftlige svar til Viborg landsting, i en sag
imellem Jacob Rolluf til Hamburg og Niels Hadsten og Iver Jensen, som Niels Hadsten sig skal
have bemægtiget, og imod ham selv i rette lagt på bytinget 25/4 1653, og fremlagde samme dom,
hvorefter blev afsagt dom: Niels Hadsten jo bør at bevise, hvorledes han er blevet førnævnte brev
mægtigt, som Iver Jensen søger ham for.

(250)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne opkrævede sandemænd for at gøre deres tov
anlangende salig Peder Lueskrædder bane, som er druknet og udfaldet af en liden båd på Randers
fjord.

** Rasmus Jespersen rådhusskriver her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Jensen Mollerup her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til hans farbror Laurids
Christensen Mollerup borger her sst, og fremlagde sit indlæg, dateret 11/4 1654, hvortil Laurids
Christensen Mollerup fremlagde et afkald til bytinget 20/12 1652, hvori Niels Nielsen Mollerup, at
eftersom hans farbror Laurids Christensen Mollerup har gjort regnskab for al den arv, han har haft
under hænder at forestå, som Niels Nielsen Mollerup var arveligt tilfaldet efter hans salig far Niels
Christensen Mollerup, så gav han ham afkald derfor, og derefter fremlagde Laurids Christensen
Mollerups svar, hvorefter der blev afsagt dom: Laurids Christensen kan ikke tilkendes noget
regnskab at gøre salig Niels Nielsen Mollerups arvinger, efterdi han tilforn den tilforn har afbetalt.

(252)

** Peder Christensen på licentiatens vegne lod fordele for faldsmål.

(253)

** Jens Christensen Nørager her sst på Mikkel Pedersen Østrup vegne opsagde og udviste Poul
Frederiksen teglbrænder af hans gård, han nu iboer, hvortil Poul Frederiksen fremlagde en kontrakt
30/12 1651 anlangende samme gård, underskrevet Peder Nielsen Østrup egen hånd Poul



Frederiksen egen hånd, med påskrift, at 16/12 1653 har Maren Hansdatter salig Peder Østrups og
Poul Frederiksen gjort kontrakt om hendes gård, underskrevet Maren Hansdatter egen hånd,
hvorefter blev fremlagt kvittantser for husleje, som Mikkel Pedersen på mors og brors vegne har
annammet, og herimod fremlagde Peder Mouridsen en kontrakt på samme gård, som han har lejet af
Mikkel Pedersen, dateret 20/4 1654. sagen blev opsat 14 dage.

(255)

** Laurids Pedersen Fussing her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen guldsmed
her sst for 52 daler, som han er ham skyldig, hvor imod Peder Jensen fremlagde en skriftlig
antegnelse på hvis, Laurids Pedersen havde bekommet af ham, og hans svar med regnskab,
hvorefter der blev afsagt dom: efterdi her befindes regnskab imod regnskab, tilfindes begge parter at
indkomme for overkøbmænd.

(256)

** Christianus Lemand til 3.ting gav Jørgen Lauridsen til sag for 6 sletdaler, som han er ham
skyldig.

(257)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg. efterskrevne vidnede, at de med byfogden havde gjort ham
udlæg i Mariche Henrichsdatter salig Rasmus Bendtsens hovedejendom for resterende husleje og
agerleje af hans anpart i samme gård for 102 rigsdaler. varsel til salig Rasmus Bendtsens og salig
Jacob Bendtsens arvinger i Randers, nemlig Mariche Henrichs salig Rasmus Bendtsens
efterleverske, magister Søren Hansen, sognepræst Peder Hansen, Mads Hansen, Anne Hansdatter,
Mikkel Tygesen, Karen Akselsdatter og hendes datter Maren Bendtsdatter og i Ålborg varsel til
Anne Bendtsdatter, salig Hans Sørensens efterleverske, samt hendes børn, nemlig Bendt Hansen,
Søren Hansen, Poul Hansen, Johanne Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Maren Hansdatter, Tomas
Lauridsen, Karen Hansdatter, Henrik de Hemmer, Maren Hansdatter Laurids Christensens, Søren
Jensen Hofmand.

(258)

** doktor Niels Bendtsen stævnede salig Rasmus Bendtsens og Jacob Bendtsens arvinger i Ålborg,
nemlig Anne Bendtsdatter salig Hans Sørensens efterleverske, samt alle hendes børn, Bendt
Hansen, Søren Hansen, Poul Hansen, Johanne Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Maren Hansdatter
Tomas Lauridsen, Karen Hansdatter Henrik de Hemmers, Maren Hansdatter Laurids Christensens,
Søren Jensen Hofmand for udlæg at gøre, og tingsvidne anlangende hans ejendom, som salig
Rasmus Bendtsen iboede.

(259)

** Niels Jensen byskriver på KM vegne havde tiltale til Jens Back og Niels Poulsen vognmænd
boende uden Vesterport for deres voldsbøder 40 rigsmark, som de er faldet for til KM for vold, de
er oversvoret. sagen blev opsat 6 uger.



** Mikkel Nielsen Hjermind her sst på borgmester og råds vegne havde tiltale til Jens Pedersen
guldsmed her sst for 4 dags hold, han rester med i den store skat for 1653, som han er takseret for.
sagen blev opsat 6 uger.

(260)

29/5 1654.

** Jacob Nielsen wohnhaftig sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Jensen Mollerup
for halvandet års husleje af den våning, han iboer, 24 rigsdaler, som han blev tilkendt at betale.

** Jørgen Christensen på KM byens og Jacob Andersen friskusters vegne her sst. efterskrevne
vidnede, at de 12/5 mundtligt arresterede Jørgen Christensen i Mariager og forbød ham ikke at
måtte drage af Randers bys frihed, før han har stillet Jacob Andersen tilfreds for 12 sletdaler.

(261)

** Jørgen Christensen på KM byens og Jacob Andersens vegne gav last og klage over Jørgen
Christensen snedker i Mariager, for han imod lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed.

** Jørgen Christensen på KM byens og Jacob Andersens vegne lyste derfor Jørgen Christensen i
Mariager et fuldt vold til.

** Jens Christensen af Asferg havde tiltale til Anne Mogensdatter i Randers, for hun uden årsag og
brøde ham har fængslet ladet angribe og hidført og i tyvefængsel har ladet indkaste i 16 samfulde
uger, uanseet de ham ikke med nogen tyvekoster har grebet, og alligevel beskyldt ham for hendes
tyv, og sagen har været indstævnet for landsdommerne, og der har hun ikke kunnet bevislig gøre,
Jens Christensen noget fra hende at have stjålet, hvorfor han formener, at hun bør for ubevislig
sigtelse at lide og undgælde, og fremlagde en landstingsdom af Viborg landsting 30/3 1653, hvori
Anne Mogensdatter afstod samme sin sigtelse, som bør magtesløs at være, hvortil Anne
Mogensdatter svarede, at der ikke var stævnet, som det sig burde. sagen blev opsat 6 uger.

(262)

** Peder Ankersen borgmester her sst havde tiltale til Niels Andersen Bjerregård her sst for 201
sletdaler efter hans udgivne pantebreve, det første udgivet 1643, hvormed Niels Andersen
Bjerregård, da boende i Stevnstrup, bekendte at være ham skyldig 106 sletdaler, hvorfor han
pantsætter ham en ejendom i Dytmærsken i Randers, og dernæst blev fremlagt et pantebrev udgivet
1/8 1653 og et synsvidne 4/3 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(265)

5/6 1654.

** Christianus Lemand her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tøger Jacobsen her sst lod fordele for gæld.



(266)

** Mogens Jensen fisker her sst lod fordele for gæld.

** Peder Ankersen borgmester. synsmænd afhjemlede syn på et mellemgærde, som er sat imellem
Peder Ankersens have uden Vesterbro og Peder Simonsens have, som ikke syntes dem at stå ret.

** Søren Pedersen hatstafferer efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham
gæld skyldig, og fremlagde deres skadesløsbreve, som de blev tilfundet at betale.

(268)

** Jørgen Christensen på Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens efterleverskes vegne
her sst fremlagde to beskikkelser, at da hun både skriftligt og mundtligt har været skifte med hendes
børn begærende af Tomas Poulsen, som er hendes børns fødte lovværge, og hun også har besværet
hendes svoger Jacob Clausen rådmand i Malmø med en lang rejse til Randers for samme skifte at
fort hjælpe, men har intet andet svar bekommet af borgmester Jesper Lauridsen og Tomas Poulsen,
end at intet skifte kunne ske, førend KM brev bliver forhvervet, men da der er faldet en rigens dom
om nogen gæld i Århus kapitel på en anselig sum pendinge, som hun og hendes søskende enhver
efter sin kvota er tildømt at betale, og da hun sidder i et uskiftet bo, hvorfor hun begærer af hendes
børns værge eller borgmester og råd endelig en gang for alle med registrering og skifte ville
efterkomme, dateret Randers 22/5 1654 Kirsten Mortensdatter egen hånd, med borgmester og råds
påskrift, og i den anden beskikkelse begærer Kirsten Mortensdatter, at hendes børns værge Tomas
Poulsen vil lade sig finde i hendes hus 24/5 til skifte

(271)

** Jens Christensen på Mikkel Pedersen, salig Peder Nielsen Østrups søn, hans vegne fremlagde
hans fuldmagt til at udvise Poul Frederiksen teglbrænder af den gård her sst, han iboer, til
førstkommende skt Mikkelsdag, hvortil Poul Frederiksen fremlagde en kontrakt på hans lejemål
samt andre dokumenter, og Peder Mouridsen fremlagde en fæstekontrakt, hvorefter blev fremlagt en
salig Peder Nielsens kontrakt, hvorefter samme gård tilhører hans søn Mikkel Pedersen, dateret
10/11 1651, hvorefter blev fremlagt Maren Hansdatters bevis, at da hendes søn Mikkel Pedersen har
fæstet Peder Mouridsen samme gård, så kan hun ikke længere hjemle Poul Frederiksen gården,
hvortil Poul Frederiksen fremlagde sit skriftlige svar, og der blev afsagt dom: eftersom i rette
lægges Maren Hansdatters håndskrifter, som er tvært imod hver andre anlangende samme gårds
lejemål, så og Mikkel Pedersens fæstebrev til Peder Mouridsen udgivet, så turde byfogden ikke
derpå at kende, men for overdommere at indkomme.

(275)

** Mikkel Tygesen rådmand havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne fremlagde et skriftligt vidne 24/5 1654, hvori Maren
Nielsdatter gav last og klage over Maren Jensdatter, Anders Ibsens hustru, for hun skulle have sagt,
at hun havde fået et barn, og efterskrevne vidnede, at Maren Skrædderkone havde sagt, at Peder
Købmands søster havde kaldt på hende, og da hørte de begge to, at Maren Nielsdatter, Inger



Lasdatters datter, gav sig hårdeligt, som en kvinde, der var i barnefødsels nød, og jordemødrene i
Randers vidnede, at da de med andre dannekvinder havde Maren Nielsdatter besigtet, da befandtes,
at hun havde mælk i begge hendes bryster.

(276)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne fremlagde et rådstuevidne, at man i borgmester
Jesper Lauridsens hus havde anholdt Maren Nielsdatter, for hun skulle have født et barn, og der er
befundet mælk i begge hendes bryster, og hun havde bekendt for kvinderne, at hun aldrig havde fået
noget barn, og begærede, om hun måtte sidde på en ret, indtil de kunne få at se, enten det var eller
ikke, og for retten bekendte hun, at hun havde været i med Jørgen Mikkelsen her sst, siden næst
forleden fastelavn.

(277)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. efterskrevne kvinder vidnede, at 11/5 om aftenen
efter 10 slet hørte de, at Maren Nielsdatter stønnede og gav sig som en kvinde, der får et barn.

(278)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne. efterskrevne kvinder vidnede, at da de på rådhuset
havde besigtiget Maren Nielsdatter, da befandtes gult tykagtigt komælk i begge hendes bryster, og
hun bekendte, at hun havde fået et barn, enten det havde været lidet eller stort, vidste de ikke.

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen
Christensen smed her sst for 9 sletdaler for et halvt års husleje, som han blev tildømt at betale.

(279)

** Mads Poulsen KM tolder her sst havde tiltale til Christen Jensen Lang her sst for gæld efter hans
pantebrev, lydende på 260 rigsdaler, dateret 6/2 1643, hvorfor han pantsætter ham sin gård, han selv
iboer, med påskrift om afbetalinger, hvorefter blev fremlagt et vurderingsvidne til bytinget 16/1
sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: bemeldte ejendom bør Mads Poulsen for ejendom at
efterfølge efter Christen Jensen Langes begæring.

(281)

** Niels Rasmussen handelsmand i København efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anders
Jensen Mammen her sst for hvis, han er ham skyldig efter hans efterskrevne regnskabsbog, som han
blev tildømt at betale.

(283)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at
gøre belangende salig Poul Nielsen Lueskrædders bane, som er druknet i fjorden 29/4 sidst
forleden, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne til bytinget 9/5 sidst forleden og et synsvidne 9/5
sidst forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov i så måder, at den ulykkelige



hændelse, at han af våde udfaldt af en liden båd i fjorden og således druknede, var hans bane og
årsag til hans død.

(285)

** Jørgen Christensen på doktor Egidius Jensen her sst og på KM og rettens vegne. efterskrevne
sandemænd bekræftede deres medbrødre sandemænds ed og tov, som de i deres fraværelse svoret
og gjort har 8/5 sidst forleden over Rasmus Sørensen i Vitten.

12/6 1654.

** Rasmus Jespersen på borgmester og råds vegne begærede 1.ting til Mads Hansen rådmand her
sst anlangende skifte i hans salig bror Bendt Hansens efterladte bo efter doms indhold, hvorimod
Mads Hansen fremlagde en landstings stævning til borgmester og råd i samme sag, hvorfor der ikke
kunne stedes Rasmus Jespersen noget 1.ting.

(286)

** mester Niels Jørgensen præst til Them sogn. Hieronimus Gylden af Århus lod læse en landstings
stævning til nogle vidner, han havde ladet stævne, men der mødte ingen, undtagen Jens Nielsen,
forrige skriver på Dronningborg nu borger i Randers, som vidnede, at han hverken hørte eller så
nogen uskikkelighed af hr Niels Jørgensen i Them til Niels Andersen Vinters bryllup, som holdtes
her sst nogen kort tid siden.

** Jacob Andersen friskuster her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på KM byens og på Jacob Andersen friskusters vegne her sst opkrævede
sandemænd over Jørgen Christensen snedker i Mariager, for han 12/5 sidst forleden er bortdraget af
Randers bys frihed imod lovlig arrest for gæld.

(287)

** Jesper Lauridsen trompeter lod fordele for hovedgæld.

** Poul Christensen Bager her sst havde tiltale til Morten Mortensen i Vellev for 12 sletdaler for en
tønde mjød efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

19/6 1654.

** Jens Christensen på KM vegne og Rasmus Pedersen på byens vegne. synsmænd afhjemlede
vurdering af efterskrevne, som er pantsat rodemestrene af efterskrevne for resterende skatter.

(288)

** Hans Duchelsen KM visiterer her sst lod fordele Oluf Sørensen skipper her sst for 50 rigsdaler,
som han er tilfundet at betale for malt, som er malet på en håndkværn i hans hus.



** Johan Jørgensen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Jensen Hadsten
rådmand her sst for 140 rigsdaler efter hans skadesløsbrev, udstedt til Karen Nielsdatter salig Jørgen
Nielsens søster på 140 rigsdaler, dateret 29/12 1645 Niels Jensen Fovlum egen hånd, hvortil blev
fremlagt Niels Jensen Fovlums regnskabsbog, hvorimod Johan Jørgensen fremlagde sin
regnskabsbog, og der blev afsagt dom: Niels Jensen Fovlum bør at betale Karen Nielsdatter, Johan
Jørgensens hustru, 140 rigsdaler med rente efter hans brev, og hvad deres regnskabsbøger belanger,
så bør de at indkomme for overkøbmænd.

(291)

26/6 1654.

(292)

** Peder Ankersen borgmester her sst havde tiltale til grøn Anne Pedersdatter her sst for 11
sletdaler, som hun er ham skyldig blevet. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen Ray her sst havde tiltale til Tyge Mikkelsen færgemand i Mellerup for 5 daler efter
hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Rasmussen boende i Drostrup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Else Sørensdatter,
salig Rasmus Madsen Galtens efterleverske, for 11 daler for humle, hun af ham bekommet har, som
hun blev tildømt at betale.

(293)

** Hans Hansen kornmåler på Dronningborg efter Niels Mogensen slotskriver på Dronningborg
hans befaling på KM vegne. synsmænd afhjemlede syn på en pram, som er så brøstfældig, så det er
at befrygte, at den skulle synke på vandet.

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod fordele efterskrevne, som rester med deres accise for malt
og øl.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg til 4.ting lod udvise Mariche Henrichsdatter, at hun ikke længere
må besidde den halve ejendom, som salig Rasmus Bendtsen iboede og afdøde, og den at afflytte til
næstkommende skt Mikkelsdag.

(294)

** Niels Jensen Hadsten rådmand her sst. hr Søren Mortensen Skeelsø sognepræst i Sael løslod ham
af al den lovmål, han til denne tid har haft ham i.

** Jesper Lauridsen borgmester. synsmænd afhjemlede syn på den gård på Storegade, som Knud
Rasmussen snedker sidst iboede.

** Niels Jensen byskriver havde tiltale til Niels Madsen her sst for 12 rigsdaler lejermålsbøder, som
er for en kvinde Maren Lasdatter, han beligget har, som med ham havde avlet barn. sagen blev
opsat 6 uger.



** Niels Jensen på KM vegne lod fordele for faldsmål.

(295)

** Niels Jensen byskriver lod fordele for hovedgæld.

3/7 1654.

** Hermund Contrafejer lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters her sst hendes vegne havde tiltale til Henrik
Henriksen rebslår her sst for 8 sletdaler resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Lauridsen borgmester lod fordele for hovedgæld.

(296)

** Jesper Lauridsen borgmester havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Lauridsen borgmester lod udvise efterskrevne af de våninger, de iboer, til skt Mikkelsdag
deraf at flytte.

** Malte Nielsen lod udvise Peder Mouridsen af den gård, han nu iboer.

** Niels Jensen Molbo skomager lod opsige til Jacob Nielsen her sst, den bod og våning, som han
iboer, og ikke længere vil svare ham dertil.

** Søren Lassen her sst lod opsige til Jacob Nielsen sitzhaftig her sst den bod, han nu iboer, på
Østergrave.

(297)

** Søren Jespersen felbereder på sin hustru Mette Frandsdatter så vel som på egne vegne. Rasmus
Rasmussen skrædder Maren Frandsdatter og Anne Frandsdatter her sst vidnede, at de aldrig havde
fået skilling eller skillings værd penge eller penges værd efter deres salig oldemor Anne Nielsdatter,
som boede og døde i Astrup, i den selvejer bondegård, som Niels Nielsen iboer i Ødum sogn, og der
har ikke været gjort skifte. varsel til Jens Sørensen i Hadbjerg.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne, at da de 1/5 havde forhvervet dom over Gertrud
Pedersdatter og Jacob Nielsen her sst, anlangende registrering og skifte imellem hende og hendes
umyndige børn efter salig doktor Hofmand, hvilken dom er ikke har efterkommet, hvorfor de beder
dem om en gang for alle at lade dem bekvemme dertil.

(298)

** Niels Mogensen skriver på Dronningborg havde tiltale til Laurids Jensen Korning her sst for 6
sletdaler resterende oldengæld for 16 svin. sagen blev opsat 6 uger.



** Søren Jespersen felbereder her sst havde tiltale til Jens Rasmussen Stormand her sst for
efterskrevne varer. sagen blev opsat 6 uger.

(299)

19/7 1654.

** Jens Jensen Tjæreby på Anne Tøgersdatters vegne. Jens Kollerup vidnede, at den seddel, Henrik
Thott havde udgivet, var ikke uden en løs seddel, som blev læst og påskrevet.

** Tomas Poulsen lod udvise Niels Sørensen murmand her sst fra den bod og våning, han nu iboer.

** borgmester Peder Ankersen lod udvise Niels Andersen Bjerregård så vel som grøn Anne
Pedersdatter her sst fra de boder, de nu iboer.

(300)

** Mikkel Tygesen her sst lod udvise Anders Tånum Christen Bay og Niels Furbo her sst fra de
boder, de nu iboer.

** Niels Lassen her sst lod fordele for gæld.

** Jacob Andersen friskuster her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, der
befindes på den gård, som Christen Jensen Lange nu iboer.

** Niels Lassen Ålborg havde tiltale til Christen Simonsen buntmager for skind, han af ham
bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

(301)

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Peder Bay skomager her sst for 9 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst fremlagde sin klage over borgmester og råd her sst, for de ikke
har ladet hans salig bror Søren Hofmands og hans hustrus bo og formue straks i rette tid registrere
vurdere og skifte imellem Gertrud Pedersdatter og hans salig brors børn, og dem en vederhæftig
værge på rettens vegne forordnet, så havde samme bo imod loven ikke henstået i 5 år og 3 måneder,
og begærer at vide af borgmester og råd, om de selv vil lade gøre registrering og skifte over hans
salig brors bo, og overgive ham en genpart på alt, hvis børnene er tilfaldet, samt give ham
forsikring, at de vil holde ham og hans arvinger skadesløs for alt hvis, som kan være forsømt og
passeret med hans salig brors formue.

(302)

** Jacob Nielsen fremlagde sit skriftlige angivende og begærede dom over Jørgen Jensen snedker
her sst for nogle ord, han i sin stævning havde angivet Jacob Nielsen på hans ære er anrørende,
eftersom salig Peder Jørgensen snedker havde overgivet ham i hans huslejes betaling en dom over



Jørgen Jensen snedker på 7 sletdaler, hvilken gæld han falskeligt vil fragå, men angrebet ham på
hans ære, at han ikke er kommet lovligt til samme gæld og hans fordring ikke at være rigtig, og
formener, at bør derfor løgner at være, hvortil Jørgen Jensen snedker bekendte uret at have gjort,
om han ville lade ham være med fred, og vidste ikke andet med Jacob Jensen end som en ærlig
mand, hvorfor Jacob Nielsen for godtfolks forbøns skyld efterlod ham sin forseelse.

(304)

** borgmester Peder Ankersen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Andersen Bjerregård
her sst for 201 sletdaler efter hans pantebreve, dateret 1643 og 1653, og fremlagde et synsvidne 4/3
1654, hvorefter blev fremlagt et vurderingsvidne 17/4 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom:
bemeldte våning bør Peder Ankersen for ejendom at efterfølge, efter den vurdering derpå gjort er.

(307)

** Niels Jensen byfoged. Rasmus Nielsen i Århus og Christen Nielsen i Mesing i Hjelmslev herred
fremlagde deres forløfte, at eftersom Inger Lasdatter her sst i Randers fængsel er anholdt, for hun
skal have været medvider og i råd med hendes datter Maren Nielsdatters ulovlige barnefødsel, da på
det, at hun kunne blive samme sit fængsel entlediget til sagens uddrag, da lover de, at hun skal blive
til stede, og hvis hun bortrømmer, da bepligter de dem på deres liv den samme straf at lide, som hun
kunne påkomme, Rasmus Nielsen egen hånd Christen Nielsens signet.

(308)

** Tomas Poulsen her sst lod udvise Else Rasmusdatter her sst at den bod og våning, hun iboer.

** Knud Pedersen prokurator. efterskrevne vidnede, at de på skt Hans dag efter Knud Pedersen og
hans søn Hans Knudsens begæring havde været hos Margrete Matiasdatter, salig Claus Jacobsen
buntmagers efterleverske, som på spørgsmål svarede, at hun intet værksted ville holde ved lige, og
nu fremkom Margrete Matiasdatter og hendes søn Jacob Clausen og ikke benægtede at de gerne
ville holde værkstedet ved lige og annamme drengen i lære og fremlagde kontrakt imellem hans
salig far og Hans Knudsen.

(309)

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels
Nielsen og Rasmus Lauridsen, forrige stadstjenere her sst, for de har ladet Niels Sørensen
skomagersvend, som i byens fængsel var anholdt, bortløbe fra dem, og fremlagde Niels Sørensen
skomagersvends forpligt, dateret 11/10 1652, hvori han sig forpligter, at dersom han herefter
modvillig lader sig finde med skændsord eller bordag, da på hans hals at straffes eller på
Bremerholm at forskikkes, der hans livstid i jern at arbejde, og dernæst blev fremlagt en
sandemands ed 30/1 sidst forleden, samt tingsvidner til bytinget 1/5 sidst forleden, hvorefter der
blev afsagt dom: da stadstjenerne har ladet Niels Sørensen undvige, så bør de at lide den samme
straf, som skulle have Niels Sørensen overgået, og for deres forseelse at straffes på Bremerholm der
i jern at arbejde deres livstid.

(315)



** Laurids Mollerup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Karen Madsdatter, salig Simon
Simonsens efterleverske her sst, for 11 sletdaler, som er for et halvt års husleje af den gård, hun
iboede, som han har betalt til salig Niels Nielsen Mollerup efter hans fremlagte bevis, hvortil Karen
Madsdatter lod fremlægge et fæstebrev, hvormed Niels Jensen Fovlum i Randers og Niels Nielsen
Mollerup fæster til Simon Simonsen Fox borger sst en gård fra 1648 til 1649, samt kvitteringer på
husleje og kortes deri 1/2 års husleje for det år, svenskens folk var her i landet, hvorefter der blev
afsagt dom: da der er sket afkortning i huslejen, så kan Karen Madsdatter ikke tilfindes at betale
omtalte 11 sletdaler.

(317)

17/7 1654,

** Peder Pedersen i Skalmstrup havde tiltale til Laurids Sørensen Hornbæk her sst for gæld, han er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen på egne vegne fremlagde for anden gang sin klage over borgmester og råd her sst,
for de ikke har ladet hans salig bror Søren Hofmands og hans hustrus bo og formue straks i rette tid
registrere vurdere og skifte imellem Gertrud Pedersdatter og hans salig brors børn og dem en
vederhæftig værge på rettens vegne forordnet, så havde samme bo imod loven ikke henstået i 5 år
og 3 måneder, og begærer at vide af borgmester og råd, om de selv vil lade gøre registrering og
skifte over hans salig brors bo, og overgive ham en genpart på alt hvis børnene er tilfaldet, samt
give ham forsikring, at de vil holde ham og hans arvinger skadesløs for alt hvis, som kan være
forsømt og passeret med hans salig brors formue, såfremt de ikke selv vil svare dertil.

(319)

** Jørgen Christensen på Apelone Jensdatters vegne her sst lod opsige til Mads Pedersen den bod,
han nu iboer, og den af at flytte.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst til 4.ting lod udvise Laurids Rasmussen
fra den gård, han nu iboer.

** Jens Baltsersen Bay borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mikkelsdatters vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

(320)

** Niels Jensen byfoged her sst. efterskrevne tilstod, at de havde besigtiget noget gods, som salig
Henrik Block forrige tilhørte, som 25/6 1653 blev vurderet, og det var nu ganske forrådnet, så det
ikke nu kunne være skilling eller skillings værd.

24/7 1654.

** Mads Pedersen Esbæk. efterskrevne vidnede, at da Niels Pedersens dreng kom kørende, da bad
Mads Pedersen ham holde stille, til de fik rykket en bondevogn, som stod på gaden, men det ville
han ikke, men kørte vognstjærten på samme vogn sønder.



** Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg efter en dom 22/5 1653 begærede 1.ting over Niels
Jensen Hadsten borger her sst.

(321)

** Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg lod fordele for gæld.

** Iver Jensen lod fordele Jens Sørensen i Øre, herredsfoged i Sønderlyng herred, for 30 daler efter
hans skadesløsbrev.

** Jørgen Christensen prokurator på sine egne og hans hustrus vegne gav last og kære over Morten
Rebslårs kvinde Maren Rebslårs, for hun i godtfolks påhør har skældt ham for, at han var hver
mands fordærver, og hun har overskældt hans hustru, at hun var en hore, og da hans liden pige gik
til vandstedet, var Morten Rebslår efter barnet og bandede hende, at der skulle fare djævlen i hende,
så barnet kom grædende hjem, og formente hende vandet.

(322)

** Jens Jensen i Tebbestrup havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig efter breve og
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(323)

** Niels Jensen på KM vegne havde tiltale til Elle Vinkels her sst for beliggelsesmål, og satte i
rette, om hun ikke bør at straffes til kagen. sagen blev opsat 6 uger.

31/7 1654.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne stævnede Jacob Nielsen og Gertrud Pedersdatter
her sst, salig Søren Hofmands efterleverske, og fremlagde tingsvidne til bytinget 3/7 sidst forleden
angående registrering og skifte efter den salig mand, som blev læst og opskrevet, hvortil Jacob
Nielsen svarede, at han ikke er tildømt med Gertrud Pedersdatter nogen vis dag med hende at
beramme.

(324)

** Niels Christensen Vorup på sine egne og Randers bys vegne efter 6 ugers opsættelse stævnede
efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(325)

** Niels Christensen Vorup her sst efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Peder Jensen Hadsten her sst fremlagde en kontrakt indeholdende, at 30/6 1653 er Niels Jensen
Hadsten rådmand her sst og Niels Nielsen Mollerup samt Peder Jensen Hadsten her sst forligt om et
gammelt plankeværk, som stod mellem deres ejendomme.



(326)

** Peder Jensen Hadsten på sine egne vegne. synsmænd afhjemlede syn på et gammelt plankeværk,
som har stået indad til salig Niels Nielsen Mollerups gård og imellem Peder Jensen Hadstens gård
her sst. varsel til Niels Jensen Hadsten og Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups
efterleverske.

** Morten Christensen Rebslår på sine egne og hustru Maren Rebslårs og deres søns vegne
fremlagde en skriftlig klage over Jørgen Christensen, for han råbte til hans hustru, at holdt hun ikke
sin mund, da skulle der blive den faldende syge af, og han klagede over Jørgen Christensens hustru
anlangende hans datter, som kom med en gammel kedel og ville hente vand ved deres liden vand
holk, som de bruger til deres spise, og da svarede han hende, at han ikke ville have hendes gang
med urenlighed, og så er datteren gået hjem, hvorefter moderen er kommet og skældt ham for en
tyv skælm og landløber, underskrevet 31/7 1654 Morten Christensen rebslår egen hånd.

(327)

** Jens Pedersen guldsmed her sst lod fordele for hovedgæld Maren Madsdatter, som tjener Peder
Jensen i Torup ladegård.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, begærede 2.ting over Niels Jensen Hadsten
rådmand her sst efter dom af bytinget 22/5 1654 og fremlagde hans indlæg.

(328)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes
på den halve gård, som salig Rasmus Bendtsen iboede og afdøde, hvorefter blev fremlagt en
kaldsseddel til salig Rasmus Bendtsens og salig Jacob Bendtsens arvinger Mariche Henrichs,
magister Søren Hansen, Peder Hansen, Mads Hansen, Anne Hansdatter, Mikkel Tygesen, Karen
Akselsdatter samt hendes datter Maren Bendtsdatter, samtlige i Randers, samt Anne Bendtsdatter og
hendes børn Søren Hansen, Poul Hansen, Johanne Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Maren
Hansdatter, Tomas Lauridsen Karen Hansdatter, Henrik de Hemmer samtlige i Ålborg, med påskrift
om stævningen til blandt andre Maren Jensdatter i Ålborg i hendes husbond Laurids Christensens
påhør, og til Anne Hansdatter og Mikkel Tygesen i deres datter Karen Mikkelsdatters påhør i
Randers, hvorefter blev fremlagt varsels sedler med svar til deres morbror doktor Niels Bendtsen fra
Paulus Jahues i Amsterdam og Hans Hansen Bendtsen i Ålborg.

(330)

** Knud Pedersen på Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske, hendes vegne
her sst havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand her sst, for han ikke vil indgå skifte og deling
med hende i den salig mands hus gods og formue. sagen blev opsat 6 uger.

7/8 1654.



** Kurt Jensen borgersøn. efterskrevne vidnede, at de ikke vidste hvor meget humle, han havde i
Margrete Poulsdatters skude på rejsen fra Lübeck 1653, men han købte i Lübeck 12 tønder humle.

(331)

** Mikkel Tygesen lod fordele for hovedgæld.

** borgmester Peder Ankersen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til grøn Anne Pedersdatter for
10 daler, hun er ham skyldig, som hun blev tilkendt at betale.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne lod læse og påskrive et 3.tilbud anlangende
registrering skifte og deling efter salig Søren Hofmand efter dom 1/5 sidst forleden over Gertrud
Pedersdatter og Jacob Nielsen her sst, og de begærer, at de en vis dag ville beramme til registrering
og skifte, og de straks forsikrer borgmester og råd og de umyndige børn for sådan deres
forsømmelse og ophold.

(332)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Madsen Yde
her sst for 12 rigsdaler, som er for lejermålsbøder, han er faldet for til KM for en kvinde Maren
Lasdatter, han har avlet børn med 1652, som han blev tildømt at betale.

(333)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen byfoged efter en
opsættelse 24/3 1651 i en sag mellem Peder Groersen i Essenbækgård og Iver Jensen, hvor Iver
Jensen mener, han imod recessen har gjort og derfor bør at give til næste hospital 100 rigsdaler, og
fremlagde en dom af Viborg landsting 12/3 1651, hvori Iver Jensen er tildømt at betale Peder
Groersen 4 rigsdaler for kost og tæring, og derefter fremlagde en opsættelse af bytinget 14/3 sidst
forleden, som Groers Pedersen i Essenbækgård på sin far Peder Groersens vegne har forhvervet,
hvori Iver Jensen efter landstingsdom er tildømt at betale Peder Groersen 4 rigsdaler kost og tæring.
sagen blev opsat 6 uger.

(334)

** Iver Jensen, forrige foged på Dronningborg, begærede 3.ting til Niels Jensen Hadsten rådmand
her sst efter en dom af bytinget 22/5 sidst forleden, hvori Niels Jensen Hadsten et tilkendt at bevise,
hvorledes han samme brev er blevet bemægtiget, hvortil Niels Jensen fremlagde en landstings
opsættelse af Viborg landsting 2/8 sidst forleden, hvorfor der ikke kunne udstedes noget 3.ting.

(336)

** Mikkel Lassen havde tiltale til Peder Rasmussen Vissing her sst for 2 dages hold i den 10.rode af
KM skat, som han er takseret for, og ikke vil betale, og fremlagde rodesedlen, hvortil han fremlagde
sit skriftlige svar, at han er takseret for det år, han tog borgerskab, hvor han skulle være forskånet
for al borgerlig tynge og skat, hvorefter der blev afsagt dom: da han er indfødt borgersøn, bør han
de resterende skatter betale.



** Rasmus Jostsen rådstueskriver på borgmester og råds vegne lod læse og påskrive en dom 1/5
sidst forleden, hvori Gertrud Pedersdatter og Jacob Nielsen er tildømt med borgmester og råd at
lade registrere og skifte salig doktor Søren Hofmands bo, og fremlagde et tilbud anlangende samme
registrering og skifte, hvorefter Jacob Nielsen fremlagde en seddel med klage over borgmester og
råd, og dernæst et tingsvidne af bytinget 17/7 sidst forleden, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne
31/7 sidst forleden, og Rasmus Jostsen fremlagde et skriftligt forsæt på borgmester og råds vegne,
hvorpå der blev afsagt dom: da dom af 1/5 sidst forleden ikke er efterkommet og står uigenkaldt, så
kan der ikke udstedes noget klagevidne over borgmester og råd.

(342)

** Jørgen Christensen prokurator på sine egne sin hustru og hans børns vegne lod læse et
klagevidne af bytinget 24/7 sidst forleden belangende nogen skældsord, som Morten Rebslår og
hans hustru havde talt til hans hustru og børn, og var Morten Rebslår til stede og venligt begærede,
at Jørgen Christensen ville afstå den tiltale, hvilket han for godtfolks forbøns skyld gjorde i så
måder, som efterfølger.

(343)

14/8 1654.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mikkelsdatter, salig Peder Kocks, hendes vegne havde tiltalt til
Tøger Jacobsen her sst for 10 sletdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 18/3 1650. sagen blev opsat
6 uger.

** Johan Jørgensen apoteker lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Peder Christensen Lofter i over Hornbæk hans vegne og på KM og
Randers bys vegne. synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade, som han beskyldte Christen
Jensen Korning, borger her sst, at have gjort og slået ham.

(344)

** Niels Mogensen skriver på Dronningborg efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne,
som er ham gæld skyldig efter deres breve, som de blev tildømt at betale.

(345)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg. synsmænd afhjemlede syn på den hovedgård, som salig Rasmus
Bendtsen iboede og fradøde, hvorefter blev fremlagt varsels sedler til salig Rasmus Bendtsens og
Jacob Bendtsens arvinger.

(347)

** Knud Pedersen på Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsens efterleverske hendes vegne.
efterskrevne vidnede, at de var forsamlet i salig Niels Nielsen Mollerup hans efterladte hus af hans



efterladte hustru Maren Nielsdatter og hendes stedfar Mads Pedersens begæring, imidlertid
registreringen fandt sted.

** Tomas Poulsen. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade, der var gjort i hans havreager af heste
og svin.

(348)

21/8 1654.

** Niels Jensen byfoged et vidne, at Rasmus Pedersen hattemager tit og ofte havde begæret tinglyd
her på tinget, hvortil Rasmus Pedersen hattemager svarede, at når han kunne få hans egen vilje
frem, så var han tilfreds, og Rasmus Pedersen hattemager var en af de 8 mænd ikke ville tie med
tale i hver sag, som ham ikke vedkom.

** Jørgen Christensen på Peder Christensen Lofter i over Hornbæk og på KM og byens vegne lyste
Christen Jensen vold til for sårmål og skade, han Peder Loft i over Hornbæk gjort har.

** Jørgen Christensen på Peder Lofter i over Hornbæk og på KM og byens vegne gav last og klage
over Christen Jensen Korning for sårmål og skade, han gjorde Peder Lofter.

(349)

** Jacob Nielsen sitzhaftig her sst lod læse og påskrive en kontrakt anlangende nogen tvist imellem
ham og borgmester Peder Ankersen anlangende murbygning og skel imellem deres gårde, hvorledes
efterskrevne brøstfældighed kunne repareres, så deres huse kunne være uden fare.

(350)

** Christen Christensen boende i Lindgårds mølle. Niels Christensen bromand her sst fremlagde en
fuldmagt, hvormed Torben Christensen boende i Gislev kro i Fyn kendes at have opdraget til hans
bror Niels Christensen i Randers al den arv, han kunne tilfalde efter hans salig mor Else Nielsdatter
og far Christen Torbensen, som hans bror har ham betalt ham, underskrevet Torben Christensen
egen hånd, hvorefter Niels Christensen på Torben Christensens vegne og på sine egne og søster
Anne Christensdatter, boende i Lem, deres vegne, og Simon Nielsen her sst på sin hustru Margrete
Christensdatters vegne gav deres bror Christen Christensen afkald for arv efter deres salig far
Christen Torbensen og deres salig mor Else Nielsdatter, som boede og døde i Lindgårds mølle.

(351)

** Hans Daniel visiterer. efterskrevne vidnede, at de var i Oluf Skibstømmermands hus, og
bryggede hans kone Anne Mikkelsdatter samme tid, og hun berettede, at det var hendes brors malt,
som var blevet malet ved Ulstrup.

** Peder Christensen foged lod fordele for hovedgæld.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg lod læse og påskrive et skiftebrev efter salig Bendt Hansen 24/7
1622, hvori befindes at være indført doktor Niels Bendtsen at være arveligt tilfaldet efter hans salig



far, som hans salig mors mor Kirsten salig Poul Nielsens her sst for ham annammet har at forestå,
den 4.part, som er en halv broderlod i den gård, hans far iboede og fradøde, hvilken gård i dag er sat
for 1200 rigsdaler, og derhos blev fremlagt et indlægsvidne 17/9 1649, hvori han er indlagt i samme
gård for 240 rigsdaler, som Mariche Henrichs er ham skyldig, og blev fremlagt en forsikring
imellem doktor Niels Bendtsen og Tomas Poulsen, som 8/1 1631 over skifte efter salig Hans
Bendtsen den unge, på doktor Niels Bendtsens vegne, er tilfaldet den halve part i Hans Nielsens
gård i Hobro for 492 rigsdaler, samt en rigsrådsdom 12/5 1647, hvori han er tilkendt at indfordre
hos hans medarvinger, hvis doktor Niels Bendtsen findes at være brøstholden på samme gård i
Hobro, og blev fremlagt et synsvidne af bytinget 14/8 sidst forleden, hvorefter blev fremlagt varsels
seddel til salig Rasmus Bendtsen og Jacob Bendtsens arvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(355)

** Johan Jørgensen apoteker her sst lod fordele for hovedgæld Karen Tomasdatter, salig Oluf
Smeds hustru.

28/8 1654

** Jens Pedersen boende i neder Hadsten lod fordele for hovedgæld.

** Peder Pedersen Skalmstrup i Tebbestrup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Laurids
Sørensen her sst for 8 daler efter hans brev, dateret 1/3 1654 Laurids Sørensen Hornbæk egen hånd,
som han blev tildømt at betale.

(356)

** Peder Ankersen borgmester her sst havde tiltale til Anne Andersdatter salig Frederik Jørgensens
efterleverske for 12 rigsdaler rente af 200 rigsdaler, hun ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn på den øde ejendom i Dytmærsken,
som KM har solgt til Reinholt Skov, forrige borger sst, og nu tilhører Mikkel Tygesen.

(357)

** Mikkel Tygesen. synsmænd afhjemlede syn på den øde ejendom i Dytmærsken, som KM har
solgt til Reinholt Skov forrige borger sst og nu tilhører Mikkel Tygesen.

** Niels Poulsen i Brand lod fordele for hovedgæld

4/9 1654.

** Hieronimus Gylden på Århus domkapitels vegne. efterskrevne vidnede, at til Niels Andersen
Vinters bryllup på rådhuset, efter største parten af menigheden var gået af salen, da så de, at mester
Niels Jørgensen af Them var lystig og dansede, og langt om så blev han så varm, at han aflagde sin
underforede præstekjortel og dansede så noget videre, og drog så straks i den igen, men så ingen
videre uskikkelighed. varsel til mester Niels Jørgensen hos hans bror i Viborg, og Jens Jensen
skoleperson her sst, og barnfødt i Tørslev i Gerlev herred.



(358)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, efter en landstings opsættelse, hvor Niels Jensen
Hadsten rådmand i Randers stævnede Niels Jensen byfoged sst for en dom 22/5, han havde afsagt
imellem Niels Jensen Hadsten og Iver Jensen i Randers, og tildømt Niels Hadsten at bevise,
hvorledes han er blevet et brev bemægtiget, som Iver Jensen sigter ham for, hvilket Niels Hadsten
formener ikke ret at være. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen Brask i Terp fremlagde en 6 ugers opsættelse, hvortil Christen Jensen ridefoged
svarede, at de 24 tønder havre havde han ikke købt af Jens Brask, og begærede, at sagen måtte
voldgives, hvilket blev af Jens Brask bevilget, hvorefter de på hver side tog to mænd og til opmand
Niels Jensen byfoged.

(359)

** Morten Ejler badskær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Christensen Mollerup borger her sst. synsmænd afhjemlede syn og vurdering af den gård
og ejendom på Storegade, som Niels Poulsen tilkommer, som de vurderede for 600 sletdaler.

** Jens Jensen Brask fremlagde en 6 ugers opsættelse over Christoffer Jensen Dons for en dele, han
til sig annammede forgangen sommer, som han skulle have gjort ham udlæg for og ikke
efterkommet, og han lovede nu at levere ham samme dele.

** Anders Christensen bager her sst på salig Frederik Jørgensens barns vegne havde tiltale til Søren
Jensen Lange for 6 sletdaler, som bemeldte barn Berete Frederiksdatter på lod er tilfaldet efter
hendes salig far. sagen blev opsat 6 uger.

(360)

** Mikkel Lassen her sst havde tiltale til Peder Jensen guldsmed her sst for 16 lod sølv, han har
ham leveret. sagen blev opsat 6 uger.

** Iver Jensen Bandsbøl, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen Hadsten
rådmand her sst for gæld efter hans efterskrevne skadesløsbreve, hvorefter han blev tildømt at
betale kapital og rente 566 sletdaler.

(362)

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de havde været med KM byfoged efter dom og
dele hos Jørgen Lauridsen for at gøre Christian Lemand apoteker udlæg, men intet blev vurderet.

(363)

** Jens Jensen Brask i Terp efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Nielsen på hans hustru
og børns vegne efter hans fremlagte regnskabsbog, som hans formand Oluf Tomasen smed havde
bekommet, som han blev tildømt at betale.



** Jørgen Christensen på Kirsten Mogensdatter borgerske her sst hendes vegne lod fordele for
hovedgæld.

** Christian Lemand tilbød Knud Rasmussen snedker efterskrevne udlægsgods, som er fravurderet
ham, om han det vil indløse.

(364)

** Niels Jensen byfoged på KM rettens og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Elle
Vinkels for beliggelsesmål, og satte i rette, om hun ikke bør at straffes til kagen, eftersom hun tre
gange er beligget, hvilket hun blev tildømt.

11/9 1654.

** Christen Simonsen buntmager her sst et afkald. Jens Olufsen buntmagersvend her sst gav hans
stedfar Christen Simonsen afkald for den arv, han er tilfaldet efter hans salig far Oluf Jensen
buntmager, som boede og døde i Randers.

(365)

** Christen Jensen Mammen lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Smed borger her sst lod fordele for gæld.

** Knud Pedersen på Maren Nielsdatter, salig Niels Mollerups efterleverskes vegne her sst efter 6
ugers opsættelse havde tiltale til Niels Jensen Hadsten rådmand her sst, for han ikke vil indgå skifte
og deling med hende om hendes salig husbonds efterladte bo og formue, og fremlagde regnskab for
indtægt og udgift efter salig Niels Rasmussen Tved, som indeholder Mads Pedersen sst og hans
steddatter Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterladte hustru, og den salig mands
arvinger deres indtægt, 1643 14/12 er skifte oprettet efter salig Niels Rasmussen Tved her sst og da
er tilfaldet hans datter Maren Nielsdatter efterskrevne, og blev fremlagt registrering efter salig Niels
Nielsen Mollerup 8/3 1654, hvorefter Niels Jensen Hadsten fremlagde sit svar, og der blev afsagt
dom: Mads Pedersen bør med skiftebrev at bevise, hvad Maren Nielsdatter efter sin salig far kunne
arveligt tilfalde, og derefter salig Niels Nielsens bo at skifte og dele mellem hende og Niels Jensen
Hadsten.

(369)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst et skøde. Tøger Jacobsen borger her sst med fuldmagt af hans
søster Else Jacobsdatter, salig Reinholt Skovs efterleverske, skødede fra hende og arvinger og til
Mikkel Tygesen en øde halvgårds ejendom på Dytmærsken.

(370)

** Laurids Christensen Mollerup her sst et skøde og fremlagde et købebrev, hvormed Niels Poulsen
borger i Randers solgte og skødede til sin svoger Laurids Christensen Mollerup hans gård på
Storegade her sst.



(371)

** Jørgen Christensen på Niels Madsen løjtnant og medarvingers vegne lod fordele for hovedgæld.

18/9 1654.

** Jens Madsen skomager her sst begærede last og klage over Laurids Væver for nogle ord, han
havde haft om ham, hans ærlige navn og rygte anrørende, hvortil Laurids Christensen væver
benægtede, at han vidste ikke andet med Jens Madsen end som en ærlig mand vel egner og anstår.

** Christen Simonsen buntmager her sst lod fordele for hovedgæld.

(372)

** Laurids Degn her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Mouridsen borger her sst. efterskrevne vidnede, at Søren Slemmings hustru Maren og
hendes søn Søren Sørensen udskældte Niels Mouridsen for en tyv, der han havde stjålet et stykke
lænke og gjort bolte deraf og slog i hans søns skib.

** doktor Niels Bendtsens i Ålborg. efterskrevne tilstod, at de havde vurderet den gård og ejendom,
salig Rasmus Bendtsen iboede og afdøde, og dernæst fremlagde en varsels seddel til salig Rasmus
Bendtsens og Jacob Bendtsens arvinger.

(374)

** Jørgen Christensen på Kirsten Mogensdatters vegne lod mundtligt arrestere Christen Jensen,
boende i Tjæreby, og forbød ham ikke at måtte drage af Randers bys frihed, før han talte hendes
minde for hvis, han er hende skyldig, under et fuldt vold.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mogensdatter KM og byens vegne gav last og klage over Christen
Jensen i Tjæreby, for han imod lovlig arrest er draget af Randers bys frihed.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mogensdatter KM og byens vegne lyste derfor Christen Jensen i
Tjæreby et fuldt vold over.

(375)

** Niels Jensen Hadsten rådmand her sst fremlagde en landstings stævning til Niels Jensen byfoged
sst for en dom, han 4/9 sidst forleden til Randers byting imellem Iver Jensen Bandsbøl, forrige
skriver på Dronningborg, og Niels Jensen Hadsten dømt har og tildømt Niels Hadsten at betale til
Iver Jensen 566 sletdaler, hvilken dom han formener er pådømt, som loven og recessen ikke
tilholder, hvorfor den bør magtesløs at være, og byfogden ham billig kost og tæring at erstatte.

(376)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels
Jensen byfoged her sst for en opsættelse, han til bytinget udstedt har 24/3 1651 i en sag mellem



Peder Groersen i Essenbækgård og Iver Jensen, som han har uden bevilling har opsat til 7 ugers
dagen, og fremlagde samme opsættelse og en dom af bytinget 12/5 1651, hvori Iver Jensen efter
landstingsdom er tilkendt at betale til Peder Groersen for kost og tæring 4 rigsdaler, hvorefter blev
fremlagt en Viborg landstingsdom 16/8 1654, hvori samme bytingsdom blev kendt magtesløs, og
byfoged Niels Jensen tilfundet at give Iver Jensen til kost og tæring 2 rigsdaler, og satte Iver Jensen
derhos i rette og formente, at Niels Jensen, som en svoren byfoged, uret at have gjort og bør at give
til næste hospital 100 rigsdaler, hvortil Niels Jensen fremlagde sit indlæg, hvorefter der blev afsagt
dom: da samme dom er over 3 år gammel, og recessen tilholder inden 2 års forløb forhvervede
domme skal indstævnes, så bør Niels Jensen byfoged for Iver Jensens tiltale fri at være.

(378)

** borgmester Peder Ankersen gav last og klage over Søren Slemming skibbygger Morten
Skibbygger Rasmus Slemming skibbygger Peder Tøgersen og Rasmus Helbo, for de 11/9 sidst
forleden ved Randers bro har udtaget fra sit stade to store bjælker 20 alen lange.

** Christen Rasmussen i vester Alling på Søren Christensen, boende i Horn i Gern herred, hans
vegne begærede dom over Peder Lassen licentiat i Randers for 15 daler, som er for deres løn og 2
sletdaler drikkepenge, men da Christen Rasmussen ikke fremviser fuldmagt af hans husbond
Christen Skeel på Estrup, vidste fogden ikke noget lovmål over Peder Lassen at kunne udstede.

25/9 1654.

(379)

** Las Keldsen i øster Velling på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav
last og klage over Jens Nielsen Ring her sst for sårmål, han Las Keldsen gjort har med en degen på
Vesterbro, da han ville køre hjem og havde den ganske dag været ved Bjellerup ladegård at age sten
til samme ladegård.

** Las Keldsen i øster Velling på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne.
synsmænd afhjemlede syn på Las Keldsens sår og skade, og han havde et stort åbent sårmål bag i
hans hoved, som var hugget gennem hatten, som han beskyldte Niels Nielsen Ring for at have gjort.

** Bartolomeus Jacobsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen prokurator på Kirsten Mikkelsdatter, salig Peder Kocks efterleverske her sst,
hendes vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Tøger Jacobsen sst for 10 sletdaler efter hans
brev, dateret 18/3 1650, og en dom af bytinget 11/11 1650, som salig Peder Christensen Kock har
forhvervet angående samme gæld, som Tøger Jacobsen nu blev tildømt at betale.

(380)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver på borgmester og råds vegne lod fordele for hovedgæld.

(381)



** Knud Pedersen på Maren Nielsdatter, salig Niels Mollerups efterleverske, hendes vegne
fremlagde et skiftebrev oprettet 14/12 1634 efter salig Niels Rasmussen Tved, som hun er tildømt
11/9 sidst forleden at bevise med skiftebrevet, hvad hun efter hendes salig far kunne tilfalde, hvilket
skiftebrev efter salig Niels Rasmussen Tved indeholder, at 14/12 1634 var underskrevne indbedet af
den salig mands efterladte hustru Maren Jensdatter og hendes trolovede fæstemand Mads Pedersen
på hendes vegne og Jens Jensen Mogensen borger og ret født værge for den salig mands børn,
nemlig Maren Nielsdatter og Else Nielsdatter deres vegne, som han er morbror til, eftersom ingen
på fædrene side, som for dem værge at kunne være, til efterfølgende registrering, og da befandtes
efterskrevne tilstående gæld, hvilket skifte var underskrevet af Mads Pedersen Essenbæk egen hånd
og Jens Jensen egen hånd.

(387)

** Knud Pedersen på Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske, hendes vegne
tilbød Niels Jensen Hadsten genpart af samme skiftebrev efter salig Niels Rasmussen Tved fordum
borger her sst.

** Niels Skibbygger gav last og klage over Rasmus Sørensen Slemming for en ----, han har udtaget
af hans hus uden vilje og minde, så god som 3 rigsdaler.

2/10 1654.

** Niels Mouridsen skibbygger. efterskrevne vidnede, at de 12/9 hørte, at Niels Sørensen Slemming
lagde sine fingre over kors og sagde, at det skal blive Niels Skibbygger betalt.

** Las Keldsen i øster Velling på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne
lyste Jens Nielsen Ring et fuldt vold til for sår og skade, han Las Keldsen gjort har.

(388)

** Las Keldsen i øster Velling på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Jens Nielsen Ring for sårmål og skade, han gjorde Las Keldsen.

** Mads Jensen Albæk borger her sst havde tiltale til Christen Simonsen buntmager sst for 5 dages
resterende KM påbudne skat. sagen blev opsat 3 uger.

** Jesper Lauridsen trompeter havde tiltale til Peder Jensen guldsmed for 8 lod sølv og penge, som
han ham lånt har. sagen blev opsat 6 uger.

(389)

** Niels Mouridsen skibbygger her sst havde tiltale til Søren Rasmussen Slemming hans hustru
Maren Pedersdatter og hans søn Søren Sørensen sst, for de 11/9 sidst forleden i godtfolks påhør har
skanderet og udråbt ham for en tyv, som ikke skal kunne gøres bevisligt. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mogensdatters vegne og på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Christen Jensen i Tjæreby, for han imod lovlig arrest er draget af Randers bys
frihed for vitterlig gæld.



** doktor Niels Bendtsen i Ålborg efter 6 ugers opsættelse fremlagde et skiftebrev efter salig Bendt
Hansen 2/7 1622, hvori er indført Niels Bendtsen ar være arveligt tilfaldet efter hans salig far den
4.part, som er en halv broderlod i den gård, hans salig far iboede og fradøde, som i dag er vurderet
for 1200 sletdaler, og for det andet fremlagde et indlægsvidne til bytinget 12/9 1645, hvor der er
gjort ham indlæg i salig Rasmus Bendtsens gård for 240 daler, og for det tredje en forsikring
imellem Niels Bendtsen og Tomas Poulsen, dateret Randers 8/1 1654, og for det fjerde blev
fremlagt et indlægsvidne til bytinget 22/5 1654 og for det femte blev fremlagt et synsvidne 14/8
sidst forleden og for det syvende blev fremlagt en varsels seddel til salig Rasmus Bendtsen og Jacob
Bendtsens arvinger og for det ottende blev fremlagt en anden varsels seddel og et vurderingsvidne
til bytinget 18/9 sidst forleden, og for det tiende blev fremlagt Niels Bendtsens indlæg, hvorefter der
blev afsagt dom: salig Bendt Hansens ejendom bør efter fremlagte dokumenter doktor Niels
Bendtsen for ejendom at efterfølge.

(394)

** Knud Pedersen på Mads Pedersen og Maren Nielsdatter deres vegne leverede Niels Jensen
Hadsten genpart af et skiftebrev efter salig Niels Rasmussen, fordum borger her sst, som i et
tingsvidne er indført.

9/10 1654.

** hr Christen Friis, befalingsmand på Mariager kloster. efterskrevne vidnede, at den vestre holm til
dybet har ligget til Ladegård i 38 år, og hvem, som har haft samme fiskegård i brug i fæste, har nydt
samme holm med fiskeri.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mogensdatters vegne her sst såvel som på KM og byens vegne
begærede fylding på sandemænd anlangende deres ed og tov at gøre over Christen Jensen i
Tjæreby, for han imod lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed for vitterlig gæld, og
fremlagde et klagevidne vidne og tillysningsvidne 18/9 sidst forleden, hvorefter sandemændene
svor Christen Jensen et fuldt vold over.

(395)

** Jesper Lauridsen lod fordele for hovedgæld.

(396)

** 16/10 1654 er Nicolaus Caspersen denne tingbog betroet. Henrik Thott.

16/10 1654.

** Morten Badskær lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske, hendes vegne
lod fordele for hovedgæld.

(397)



** Anders Christensen Bager her sst på salig Frederik Jørgensens børns vegne, som han er værge
for, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Jensen Lang for 6 sletdaler for agerleje, som på
lod er tilfaldet Berete Frederiksdatter efter hendes salig far efter skiftebrev 3/7 1651, og fremlagde
en seddel fra borgmester og råd 27/3 1650, hvormed de bevilger Frederik Jørgensen en ager, som
Søren Jensen Lang har haft i brug, og derefter blev fremlagt en forbuds seddel 28/3 1650 til Søren
Lang og talte med hans datter Maren, og opsagde ham samme ager, og fremlagde en tilbuds og
advarsels seddel om samme eng, og Anders Christensen fremlagde sit indlæg, og Søren Lang
fremlagde en dom af bytinget 17/5 1752, hvori han for Anne Andersdatters tiltale kendes kvit at
være, samt en dom af bytinget 29/8 1653, hvor han, da han har betalt agerlejen til salig Frederik
Jørgensen, kendes fri for tiltale, og han fremlagde sit skriftlige forsæt, hvorefter der blev afsagt
dom: da de to domme stander ved magt, så kan Søren Lang ikke tilkendes bemeldte agerleje at
betale.

(399)

** Jørgen Christensen på Kirsten Mikkelsdatter, salig Anders Kocks efterleverske, hendes vegne
havde tiltale til Peder Sørensen Sparre her sst for gæld efter fremlagte restantser. sagen blev opsat 6
uger.

(400)

** Christen Sørensen snedker, borger og tilforordnet værge for salig Ib Sørensen snedkers børn,
havde tiltale til Karen Tomasdatter, salig Oluf Tomasen Smeds, og hendes børn Tomas Olufsen
Christen Olufsen Johanne Olufsdatter Sidsel Olufsdatter med deres lovværge Christen Nielsen sst
for 17 sletdaler efter den salig mands brev 30/9 1651. sagen blev opsat 6 uger.

(401)

** Mikkel Lassen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen guldsmed for
16 lod sølv, som han ham har leveret, og ikke igen bekommet, som han blev tildømt at betale inden
15 dage.

(402)

23/10 1654.

** Laurids Keldsen i øster Velling. efterskrevne vidnede at 15/9 sidst forleden så han Laurids
Keldsen kom kørende ned af Hovmeden og ville ud ad volden, og da kom Jens Nielsen og formente
ham ---- og det ret som han kom midt på broen og huggede ham bagtil på hovedet.

** Niels Mouridsen tilstod, at eftersom Søren Slemming havde tiltale til ham for adskillig gæld, han
skulle være Søren Slemming og hans søn Rasmus Sørensen skyldig, derimod kom Søren Slemming
og hans søn og afstod samme gæld, og Niels Mouridsen skibbygger nægtede ved ed at være dem
skyldig.

(403)



** Groers Madsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Mouridsen. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på den gård,
som salig Peder Østrup fordum tilhørte.

(404)

** mester Morten Ejler Badskær lod læse og påskrive et købebrev på en 3.part i en have vesten for
byen, hvorefter Malte Nielsen skødede og afhændede fra sig og hans arvinger til Morten Ejler og
hans arvinger den 3.part af en have, som er en broderpart, som hans salig forældre havde efterladt
sig.

** Anders Christensen, tjenende i over Fussing, på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og
byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Anders Christensens sår og skade, og ha havde et langt
hugget sårmål i den ene tinding, som han beskyldte Jens Sørensen Tjæreby i Tånum og to andre
karle for at have gjort ham.

** og de gav last og klage over Jens Sørensen Tjæreby i Tånum hans søn Anders Jensen og Søren
Pedersen Tjæreby der sst, som kom kørende efter Anders Christensen og sagde, hvad vil den
hundsvot med den kårde, du går med, hvorefter de overfaldt ham slog ham med en vognkæp og tog
hans kårde fra ham og huggede ham i sit hoved en stor skade, som han aldrig kan forvinde, og
tilmed tog hans hat slør handsker og kniv fra ham, og dersom han kommer noget på livet inden år
og dag, da klager han på dem for sin banemand.

(405)

** Jens Jensen rådmand lod læse og påskrive et købebrev fra Bartolomeus Jacobsen i Randers, som
med hans hustrus vilje og samtykke har solgt til Jens Jensen den gård, han selv påboer imod
Sønderbro, dateret Randers 13/7 1654 Bartolomeus Jacobsen egen hånd, hvorefter Bartolomeus i
hånd tog Jens Jensen og skødede og afhændede samme gård til ham.

(406)

** Las Keldsen i øster Velling på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne
begærede fylding på sandemændene deres ed og tov at gøre og sværge over Jens Nielsen Ring her
sst for sårmål og skade, han har gjort ham, og fremlagde en klage af bytinget 28/9 sidst forleden
samt en volds tillysning 2/10 sidst forleden samt sandemænds opkrævelses vidner og et tingsvidne,
hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov og svor ham et fuldt vold over.

(407)

** Christen Nielsen her sst havde tiltale til Jens Jensen Brask i Kovsted for gæld efter efterskrevne
register. sagen blev opsat 6 uger.

(408)

30/10 1654.



** Niels Jensen byfoged. efterskrevne, som var 4 af 8 mænd 25/9, vidnede, at de hørte og så, at
Laurids Vognsen gik udenfor tinget og slog den ene hånd i den anden og sagde, han ville skide i
byfogden.

(409)

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 16/10 sidst forleden hørte, at Laurids
Lauridsen Vognsen overskældte Niels Jensen med mange ubekvems og skældsord og truede ham,
og det uden billig årsag.

** Jørgen Christensen på Kirsten Mikkelsdatter, salig Peder Christensen Kocks efterleverskes
vegne lod fordele for hovedgæld.

** Anders Bjerregrav borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jesper Lauridsen trommeslager her sst lod fordele for hovedgæld.

(410)

** Anders Christensen i over Fussing på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens
vegne lyste Jens Sørensen Tjæreby i Tånum hans søn Anders Jensen i Tånum og Søren Pedersen
Tjæreby der sst et fuldt vold til, for overvold overlast sårmål og skade, som de Anders Christensen
gjort har på hans retfærdige hjemvej imellem Randers kålgårde.

** Anders Christensen i over Fussing på sine egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens
vegne opkrævede sandemænd over Jens Sørensen Tjæreby i Tånum hans søn Anders Jensen i
Tånum og Søren Pedersen Tjæreby der sst for sårmål slag og skade, de Anders Christensen gjort
har.

(411)

** Jacob Andersen Prim friskuster her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård og ejendom, som
Christen Jensen Langå sidst iboede og afdøde, hvor der på nordre og østre side lå store møddinger,
som idelig skulle opkastes fra huset, såfremt det ikke skulle få skade deraf.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg til 4.ting lod udvise Mariche Henrichs, salig Rasmus Bendtsens
efterleverske her sst, fra den gård, hun nu påboer, og fremlagde en varsels seddel til salig Rasmus
Bendtsens og Jacob Bendtsens arvinger, Mariche Henrichs magister Søren Hansen sognepræst
Peder Hansen Mads Hansen Anne Hansdatter Mikkel Tygesens Karen Akselsdatter og hendes datter
Maren Bendtsdatter samtlige i Randers, i lige måde Anne Bendtsdatter og hendes børn Bendt
Hansen Søren Hansen Poul Hansen Johanne Hansdatter Kirsten Hansdatter, Maren Hansdatter salig
Tomas Lauridsens, Karen Hansdatter Henrik de Hemmers, Maren Jensdatter Laurids Christensens,
Søren Jensen Hofmand samtlige i Ålborg.

(412)

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst fremlagde en beskikkelse, eftersom Berent Schrøder af
Lübeck skal have tilskikket ham en halv læst humle til salig Peder Hansens hustru i Århus, og han



fornemmer, at Poul Pedersen i Randers skal have bekommet samme humle med en skrivelse derpå
til Peder Hadsten, hvorfor han af ham venligt begærer samme humle, hvortil Poul Pedersen havde
svaret beskikkelsesmændene, at han selv og hans folk nogle gange havde opbudt Peder Hadsten til,
men han havde svaret, at det faldt ham alt for dyrt, og nu havde Poul Pedersen solgt samme humle,
faktoren til bedste.

(413)

** Knud Pedersen prokurator her sst på Barbara Hansdatter og Inger Hansdatter her sst deres vegne
til 4.ting tilbød salig Hans Berentsens kreditorer at komme i salig Niels Jensens hus, og der enhver
sin pro kvota at annamme, så vidt den salig mands efterladte formue kunne til strække, og
fremlagde en registrering 27/9 1654, som var 2.dagen efter salig Hans Berentsen skomager var
begravet, efter hans to døtres begæring, hvor den salig mands gods og løsøre blev registreret og
vurderet.

(414)

6/11 1654.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld.

(415)

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons på hans bror Poul Jensen Tveds vegne lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst. synsmænd afhjemlede syn på den bod i Hovmeden her sst,
som Jacob Nielsen tilhører, og Rasmus Hattemager iboer.

(416)

** Niels Jensen byfoged fremlagde en skriftlig klage over en person Laurids Vognsen, som to
gange ham med uhøflige ubekvemsord har overfuset 25/9 og 16/10, som er med tingsvidne at
bevise.

** Jørgen Christensen på Jon Christensens vegne og på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede,
at de 20/10 var i Niels Jensen bagers hus sst, og da så de, Niels Lauridsen Sall i Tørslev stak Jon
Christensen med en degen gennem hans bukser og i hans side foruden al tilbørlig årsag.

** Jørgen Christensen på Jon Christensens vegne og på KM og byens vegne gal last og klage over
Niels Lauridsen Sall i Tørslev for sårmål og skade, han gjorde Jon Christensen.

** synsmænd afhjemlede syn på Jon Christensens sår og skade, som han beskyldte Niels Lauridsen
Sall i Tørslev for at have gjort ham.



(417)

** Peder Århus havde tiltale til Christen Poulsen her sst, for han ikke er kommet i hans tjeneste,
eftersom han har annammet fæstepenge, og formener, at han indstiller sig i hans tjeneste, eller at
betale ham for en dreng til påske. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne og Anders Christensen i over Fussing på sine
egne vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at gøre over Jens Sørensen Tjæreby i
Tånum hans søn Anders Jensen og Søren Pedersen sst for sårmål slag og skade, de Anders
Christensen gjort har, og så blev fremlagt klagevidne 23/10 og synsvidne 23/10 samt sandemænds
opkrævelses vidner. dernæst blev fremlagt et tingsvidne af Tånum birketing 21/10 sidst forleden,
hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, at efterdi Jens Sørensen og Søren Jensen benægter
at have gjort Anders Christensen hans skade, men Søren Pedersen ikke har benægtet samme skade,
så svor de ham et fuldt vold over.

(420)

13/11 1654.

** Jens Christensen Nørager her sst på Maren Christensdatter, salig Peder Simonsen, fordum borger
her sst, hans efterleverskes vegne, som han er tilforordnet værge for. Niels Pedersen smed i
Brundlund i Nustrup sogn i Gram herred fremlagde en fuldmagt, hvormed Kirsten Simonsdatter i
Løgumkloster og Karen Tøgers i Vesterterp, salig Peder Simonsens søstre, og Maren Pedersdatter,
barnfødt i Vesterterp, og nu boende i Brundlund, salig Peder Simonsens brordatter, bekender, at de
er den salig mands næste slægtninge at arve efter ham, og de giver deres svoger Niels Pedersen
Smed fuldmagt til at annamme deres arv, hvorefter han på deres vegne gav afkald for den arv, dem
er tilfaldet.

(421)

** Poul Christensen Bager borger her sst havde tiltale til Morten Mortensen, boende i Vellev, for 6
sletdaler efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

(422)

** Mads Albæk borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Simonsen
buntmager her sst for resterende påbudne KM skatter, som han blev tildømt at betale.

(423)

** Niels Mouridsen skibbygger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren Pedersdatter,
Søren Rasmussen Slemmings hustru, og hendes søn Søren Sørensen her sst, for de i godtfolks påhør
har udråbt ham som en løgner, og fremlagde et tingsvidne 18/9 sidst forleden, men efterdi sagen
hensees til ærerørige, som det ikke tilkommer byfogden at pådømme, så bør den for landsdommerne
at indkomme.



** Jørgen Christensen på Jon Christensen borger her sst hans vegne og på KM og byens vegne lyste
Niels Lauridsen Sall boende i Tørslev et fuldt vold til for sårmål og skade, han Jon Christensen gjort
har.

(424)

** Jørgen Christensen på Jon Christensen borger her sst hans vegne og på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Niels Lauridsen Sall i Tørslev for sårmål og skade, han Jon
Christensen gjort har.

** Søren Christensen borger her sst havde tiltale til Anne Poulsdatter, salig Tomas Sørensen
Vissings efterleverske sst, for 100 sletdaler efter hendes fremlagte skadesløsbrev, dateret 2/10 1640,
med påskrift om afbetalinger, som hun selv og hendes søn Anders Christensen bager på hendes
vegne har betalt. sagen blev opsat 6 uger.

(426)

20/11 1654.

** Jørgen Christensen på Johan Christensen Skalmstrup her sst og på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd deres ed og tov ar gøre over Niels Lauridsen Sall i Tørslev i Gerlev herred,
for sårmål og skade, han ham gjort har med en degen, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 6/11
og synsvidne 6/11 sidst forleden, hvorefter sandemændene svor Niels Lauridsen et fuldt vold over.

(427)

** Søren Ibsen borger her sst havde tiltale til Søren Rasmussen Tistrup i Ormstrup for 7 sletdaler
efter hans brev 12/3 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(428)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, til 3.ting fremlagde en lysels seddel, hvormed han
efterlyser en håndskrift af Niels Højlund til Iver Jensen lydende på 100 rigsdaler, som er blevet ham
af hænde.

(429)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lod fordele for hovedgæld.

** Frands Rasmussen borger her sst havde tiltale til Niels Jensen Hadsten rådmand sst og Laurids
Blytækker sst for gæld, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Jostsen rådhusskriver her sst på KM og byens vegne havde tiltale til efterskrevne, som
rester med deres skat efter rodesedlens formelding. sagen blev opsat 7 dage.

(431)



** Jacob Nielsen her sst. efterskrevne vurderede 31 alen ubleget lærred, som han havde ladet gøre
arrest på for gæld.

** Anders Christensen bager på to salig Frederik Jørgensens børn, nemlig Karen Frederiksdatter og
Berete Frederiksdatter deres vegne, som han er værge for, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske, her sst for 3 års rentepenge af  559
sletdaler, som børnene er tilfaldet i den gård, hun iboer, og fremlagde et skiftebrev efter den salig
mand 3/7 1651, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse og Anne Andersdatters skriftlige indlæg, og
derefter afsagt dom: Anne Andersdatter bør uden videre ophold til Anders Christensen at betale
renten, og det inden 15 dage.

(435)

27/11 1654.

** Tomas Poulsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Peder Nielsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Poulsdatter her sst havde tiltale til Jens Sørensen vognmand uden
Vesterport for 6 sletdaler agerleje. sagen blev opsat uger.

(436)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatter borgerske her sst hendes vegne havde tiltale til Jens
Mikkelsen guldsmed her sst for 24 sletdaler resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Hadsten her sst havde tiltale til efterskrevne, som er skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

(437)

** Christen Sørensen snedker her sst, tilforordnet værge for salig Ib Sørensens snedkers børn, efter
6 ugers opsættelse havde tiltale til Karen Tomasdatter, salig Oluf Smeds, med hendes børn Tomas
Christen Johanne og Sidsel for hovedstol 20 sletdaler efter salig Oluf Tomasens brev, dateret 30/9
1651, som de blev tildømt at betale.

(439)

** Niels Steffensen i Munkdrup havde tiltale til Rasmus Rasmussen Brandum her sst for 20
rigsdaler efter hans skadesløsbrev til Anne Sørensdatter i Munkdrup, og til underpant er leveret
hende skødebrev på hans ejendom, dateret 13/11 1653. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Steffensen havde tiltale til Poul Frederiksen her sst for 6 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.



** Iver Jensen forrige skriver på Dronningborg havde tiltale til Niels Jensen Hadsten rådmand her
sst for 445 sletdaler efter hans udgivne efterskrevne breve, hvorefter blev fremlagt
landstingsdomme 16/8 1654 og Iver Jensens indlæg, hvorefter Niels Jensen Hadsten fremlagde en
dom af bytinget 25/4 1653 og dernæst en kontrakt imellem Iver Jensen og Niels Jensen angående
fragt på et skib Fortuna og derefter Niels Jensen Hadstens skriftlige indlæg, hvorefter der blev
afsagt dom: da det med landstingsdom 16/8 1654 bevises, at Iver Jensen har sig til Støvring
herredsting henskudt som sit rette værneting at være, hvoraf kan eragtes, at han ikke kan regnes for
en fremmed, da turde fogden sig ikke til fordriste at udstede en gæsterets dom over Niels Jensen
Hadsten, men Iver Jensen at søge Niels Jensen efter recessen.

(446)

** Jørgen Christensen på Kirsten Mikkelsdatters vegne her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale
til Peder Sørensen Sparre sst for efterskrevne gæld, der iblandt for 22 karstave 9 kvarter høje, og
fremlagde en restants på jordskyld til skt Mortens kirke 1649 samt en restants på præstepenge til skt
Mortens sogn 1649 samt en fortegnelse på skt Mortens kirkes indskrivelse, at 18/11 1651 har Peder
Sørensen Sparre gjort kirken regnskab for 1649, og da blev han kirken skyldig 239 sletdaler, som
han straks skal levere til Mads ---- på kirkens vegne sammen med efterskrevne kirkeinventar,
underskrevet Peder Christensen Kock på Peder Sparres vegne, hvorefter blev fremlagt en kvittans til
Kirsten Mikkelsdatter på 239 sletdaler, som hendes salig mand på sit overleverede regnskab er
blevet skt Mortens kirke skyldig, samt hendes skriftlige fortsæt, dateret 17/11 1654 KMD, hvortil
Peder Sparre benægtede, at han ikke var Kirsten Mikkelsdatters salig husbond skilling eller skillings
værd skyldig hvorefter blev afsagt dom: da Peder Sparre benægte at være hende noget skyldig, så
kan han ikke tilfindes bemeldte 19 sletdaler at betale, men kun for de 22 karstave.

(450)

** Søren Jørgensen felbereder skødede og afhændede fra sig og arvinger og til Søren Jespersen
felbereder og arvinger den arv og arvepart, han efter hans salig mor Anne Sørensdatter og hans salig
far Jørgen Lennartsen Gynther felbereder her sst er arveligt tilfaldet.

4/12 1654.

** Jens Jensen Brask i Kovsted for retten betalte Christen Nielsen her sst 5 mark, som han er blevet
ham skyldig på en bimpel øl.

(451)

** Tomas Poulsen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld.



** Tomas Poulsen lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen Tjæreby lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Nielsen lod fordele for hovedgæld.

(452)

** Niels Steffensen i Munkdrup havde tiltale til Niels Bendtsen vognmand uden Vesterport for 8
sletdaler resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Terkildsen fordrede dom over efterskrevne for klæde og lærred, de havde bekommet. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Hadsten. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på den halve gård,
som Christen Christensen smed nu iboer.

(453)

** Anker Pedersen havde tiltale til efterskrevne, som rester med den 5.part husleje udenbys til
byens skatters behjælpning. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen her sst på hans hustru Karen Tomasdatters vegne efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til Jens Jensen Brask i Kovsted for gæld efter efterskrevne fortegnelse, hvortil Jens Brask
svarede og vedgik en del af gælden, som han blev tildømt at betale.

(455)

11/12 1654.

** Mads Andersen skomager i Viborg havde tiltale til Christen Nielsen Prim skomager her sst for
gæld efter hans skadesløsbrev. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Mortensen sandemand her sst bekræftede alle andre sandemænds ed, som de har gjort i
hans fraværelse.

18/12 1654.

** Mads Hansen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(456)

** oberst Christian Friis, lensherre på Mariager kloster, lod indskrive efterskrevne breve. et brev fra
Niels Madsen skriver, som for nogen tid siden har overleveret hans regnskab for det eneste år, han
var i hans tjeneste, hvorpå han blev nogle penge skyldig, og han har stedse forespurgt, hvor pengene
skulle erlægges, men ikke bekommet svar, og håber, at KM bønder i lenet må tilholdes, de deres



skyldige restants skulle betale, som han derfor ikke til rette tid har kunnet fordre, og han begærer en
gang for alle med ham at komme til endelighed og endskab, at han igen en herre kan søge, eller
hans brød for ham hans hustru og små børn på andre måder kunne forhverve, dateret Randers 7/12
1654 Niels Madsen egen hånd, hvortil lensmanden svarede, at det kun var et års regnskab, hvortil
ham en langsommelig tid er forundt, og han ikke har hindret Niels Madsen i at indfordre bøndernes
restants, og når regnskabet bliver revideret, bliver der et stort underskud på hans ligning og
lensmandens fordring, og han har svaret hans hustru, at eftersom hun begærer sikkerhed og frihed
for hendes mand at må komme tilstede at gøre sit regnskab, som den der intet ulovligt har gjort,
hvilket lensherren selv ønsker, og al hans uskikkelighed, han er kommet i, har han gjort sig selv
med undvigelse, og han begærer intet andet af ham, end som rigtig klarering for hans bestilling, og
når den tilbørligt bliver gjort, har lensherren med Niels Madsen intet videre at bestille, hvorefter
blev fremlagt samme svar til Niels Madsens hustru Karen Pedersdatter.

(3)

** Tomas Poulsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Nielsen Embedsbo her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Christensen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for hovedgæld.

(4)

** Anders Limes ? lod fordele for hovedgæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Mouridsen. Rasmus Sørensen sandemand her sst bekræftede alle sine medbrødre
sandemænds eder, som de har gjort i hans fraværelse.

** Lorents Dener her sst fordrede dom over Laurids Nielsen på Vestergrave for 5 sletdaler, han er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Hadsten her sst til 4.ting lod udvise Christen Christensen smed fra den halve gård
på Brødregade, han iboer.

(5)

** mester Søren Hansen Bendtsen havde tiltale til Rasmus Christensen her sst for 100 rigsdaler med
rente 36 rigsdaler efter hans skadesløsbrev, hvori han, da boende hos sin mor Anne Lauridsdatter i
Randers, kendes at være hans morbror Jesper Lauridsen borgmester skyldig 100 rigsdaler, som han
ham lånt har af salig Aksel Christensens børnepenge, dateret 24/1 1648, Rasmus Christensen egen
hånd. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Ankersen borgmester efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Poulsen, som
forleden år tjente Laurids Christensen Mollerup, for han ikke er kommet i hans tjeneste, eftersom
han derpå har annammet fæstepenge, hvorefter der blev afsagt dom: Christen Poulsen bør betale
ham et halvt års løn, halvdelen til Peder Ankersen og halvdelen til KM.



(6)

** Peder Mouridsen. Rasmus Sørensen sandemand her sst bekræftede alle efterskrevne sine
medbrødre sandemænds eder, som de har gjort i hans fraværelse.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne. Jørgen Lauridsen borger her sst skødede fra sig og
arvinger og til borgmester og råd hans ejendom liggende uden Østerport.

(7)

** Johan de Koop. efter gode venners tale og begæring har han frafaldet tiltale til Jørgen
Christensen og Niels Rasmussen, som har kaldt ham skælm og mere, og de har forpligtet dem til
bytinget at erklære Johan de Koop, end de intet ved om ham end alt for dyd og godt.

** Mads Hansen rådmand her sst havde tiltale til Christen Bendixen i sønder Onsild for 7 daler, han
er ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Peder Christensen lod fordele for hovedgæld.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd.

(2)

8/1 1655.

** Knud Pedersen på Kirsten Mogensdatter, salig Niels Hadstens efterleverske her sst havde tiltale
til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen her sst på Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens efterleverske her sst,
hendes vegne havde tiltale til Tyge Mikkelsen i Mellerup for 5 øltønder, han er hende skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

(3)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst havde tiltale til efterskrevne, som er
hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Christensen Bager borger her sst havde efter 6 ugers opsættelse tiltale til Morten Mortensen
i Vellev for 6 sletdaler, som er resten på hans brev, dateret 23/10 1651, som han blev tildømt at
betale.

(4)



** Jørgen Christensen på Johanne Nielsdatters vegne havde tiltale til efterskrevne, som er hende
gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Ibsen smed her sst fremlagde et købebrev fra Jep Nielsen i Vitten, at da hans salig bror
Peder Nielsen guldsmed i Randers er ved døden afgået, da afstår han på egne mor og søskendes
vegne arv og gæld efter ham til hans morbror Peder Ibsen smed.

(5)

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Pedersen her sst på egne og salig Bertel Hansens to børn Karen Bertelsdatter og Maren
Bertelsdatter, som han er tilforordnet værge for, deres vegne lod fordele for hovedgæld.

(6)

** Iver Jensen leverede til Christoffer Jensen Dons her sst en landstings stævnings opsættelse 20/12
sidst forleden imellem Iver Jensen og Christoffer Jensen, som han annammede.

** mester Søren Hansen Bendtsen fremlagde et købebrev, hvormed Christen Tomasen her sst
sælger til mester Søren Hansen, sognepræst til skt Mortens sogn, en have vesten for Randers,
hvorefter Christen Tomasen skødede samme have til hr Søren Hansen

(7).

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne lod læse KM åbne brev angående efterskrevne
købstæder, som skal udgive borgelejes penge, 9 skilling på hver person om dagen.

(8)

** Peder Mouridsen. Christen Jensen sandemand her sst bekræftede alle sine medbrødre
sandemænds ed, som de har gjort i hans fraværelse.

** Jens Christensen skrædder i Tørslev i Gerlev herred. Johan Jørgensen her sst skødede og
afhændede fra sig og til Jens Christensen skrædder en bod og ejendom i Bøjes gyde inden
Nørreport.

(9)

15/1 1655.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne. efterskrevne vidnede, at de 22/5 hørte og så, at
Laurids Fussing havde tiltale til Peder Jensen guldsmed og Christen Nielsen her sst for noget, de var
ham skyldig, men han afstod den tiltale, han havde til Christen Nielsen, for han havde lovet ham
uden nogen proces at skulle betale ham med det første.

** Mads Hansen rådmand her sst til 4.ting lod udvise Christen Nielsen på Vestergrave fra den
våning, han iboer.



(10)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst til 4.ting lod udvise Laurids Knudsen
bøssemager og Laurids Rasmussen fra de boder og våninger, de iboer.

** Peder Jensen guldsmed her sst til 4.ting lod udvise Laurids Pedersen Fussing her sst fra den
ejendom, han iboer.

** samme til 4.ting lod udvise Niels Bendtsen vognmand uden Vesterport fra den våning, han nu
iboer.

** Johan Christensen på Maren Christensdatter, salig Peder Simonsens efterleverske her sst, hendes
vegne havde tiltale til efterskrevne, som er hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(11)

** Peder Hadsten rådmand her sst fremlagde en beskikkelse til Christen Christensen smed, som
boer i hans våning på Brødregade, for han skal have nedbrudt en kølle i samme våning og en muret
væg til gaden og en bjælke i smedjen skal være udkommet, hvorfor han begærer af Christen Smed,
om han det vil lade forfærdige eller ej, hvortil Christen Smed havde svaret, at han ville lade det
forfærdige igen.

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst havde tiltale til Anders Jensen, Jens Poulsens søn i Erslev
for 4 daler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(12)

** Peder Pedersen, tjenende i Tjæreby, havde tiltale til Niels Mouridsen skibbygger her sst for 23
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Bartolomeus Jacobsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(13)

** Jens Sørensen Hornbæk her sst på KM og byens vegne lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Frands Rasmussen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Jensen Hadsten rådmand
sst for 9 daler, som han er blevet ham skyldig efter efterskrevne register, samt havde tiltale til
Laurids Blytækker for 3 daler, hvorefter blev fremlagt regnskab imellem Niels Jensen Hadsten og
Frands Rasmussen og hans datter Ingeborg Frandsdatter, hvorpå blev afsagt dom: Niels Jensen
Hadsten bør betale sin gæld, og Laurids Blytækker bør at betale uden videre ophold.

(16)



** Niels Madsen løjtnant lod læse og påskrive et købebrev, som Anders Nielsen Kræmmer her sst
oprettet har på sine egne samt sin datter Mette Andersdatters vegne, og Knud Pedersen borger sst
med fuldmagt af Anders Nielsens søn Niels Andersen hører i Randers skole, formeldende, at han
giver sin morbror Knud Pedersen fuldmagt til at skøde den gård bort, som hans fars har været, og
Jens Andersen, Anders Nielsen Kræmmers søn på egne vegne afhændede fra dem og til Niels
Madsen løjtnant og hans hustru Else Andersdatter efterskrevne gård på Vestergade sst.

(17)

22/1 1655.

** Claus Jensen stadstjener her sst. efterskrevne vægtere vidnede, at da de 27/11 sidst forleden om
aftenen klokken var ringet 9, der de gik på Randers byvagt, og der de havde råbt 9 for Hans Madsen
Værums dør og ville gå deres gang op ad gaden tilbage igen, da samme tid udkom Mads Olufsen
Trang ud af hans dør og sagde til Claus Jensen, står du her, din kagstrøgne skælm, drag du til
Gesingholm og hent din besked, som du blev kagstrøget, i det samme kom Mads Olufsens to søstre
Maren Olufsdatter og Dorte Olufsdatter til døren og udskældte Claus Jensen for en kagstrøget
skælm, at han skulle hente hans besked fra Gesingholm, som han blev kagstrøget.

** Peder Ankersen borgmester her sst til 4.ting lod udvise Niels Jensen kandestøber sst fra den
ejendom, han nu påboer.

(18)

** Anker Pedersen til 4.ting lod udvise Anders Blegmand fra den bod og våning, han nu iboer.

** Jørgen Christensen på Gertrud Pedersdatter hendes vegne til 4.ting lod udvise Peder Jensen
guldsmed Søren Sørensen skomager og Søren Sørensen sadelmager her sst fra de boder og
våninger, de nu påboer.

** Mads Jensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatters vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(19)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod fordele for hovedgæld.

** Peder Christensen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(20)

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som
er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** mester Søren Hansen lod fordele for hovedgæld.



(21)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som er hende skyldig for resterende husleje, som de blev tilfundet at betale.

(22)

** Søren Andersen her sst på sin mor Maren Mikkelsdatter sst hendes vegne havde tiltale til
Johanne Nielsdatter sst for 36 daler husleje og agerleje af 257 sletdaler, som hun er tildømt og
indlagt for i salig Hans Hatmagers gård her sst, og fremlagde samme dom af bytinget 21/7 1652,
hvori sluttes, så efterdi fremlægges skiftebrev efter salig Hans Hatmager 15/12 1639, hvori
tilkommer hans børn 257 sletdaler, så bør de at nyde samme anpart, med påskrift, at 11/7 1653 blev
Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens, indlagt i salig Hans Hatmagers gård for hvis
arvepart, salig Hans Hatmagers børn deri kan tilfalde, nemlig 257 sletdaler, eftersom hendes
husbond havde været værge for samme børn, hvorefter blev fremlagt Maren Mikkelsdatters svar og
forsæt. varsel til Johanne Nielsdatter og talte med hendes mor mor Anne Poulsdatter. sagen blev
opsat 6 uger.

(24)

** Christen Olufsen skrædder her sst. Jens Christensen Nørager her sst, tilforordnet formynder for
salig Søren Andersen skrædders søn Christen Sørensen, gav Christen Olufsen afkald for al den arv,
som Christen Sørensen efter sin salig far Søren Andersen fordum borger sst arveligt kunne tilfalde
efter skiftebrev 6/12 1654.

** Jens Nielsen borger her sst. Anders Pedersen i Horslev gav Jens Nielsen afkald for hvis arv, han
kunne tilfalde efter hans salig datter Karen Andersdatter, som Jens Nielsen havde haft til hustru.

(25)

** Niels Jensen KM byfoged her sst på KM og rettens vegne kaldte på sandemænd at gøre deres ed
efter loven, men de er ikke mødt.

29/1 1655.

** Niels Jensen byfoged lod læse og påskrive et tingsvidne 15/1 sidst forleden, hvor 7 mænd, som
sad retten 22/5 1654, med flere vidnede, anlangende Laurids Fussing for retten afstod hans tiltale til
Christen Nielsen, og eftersom Laurids Fussing sig her har ladet forlyde, at stadstjenerne ikke skal
have talt med ham 18/12, der de gav ham varsel for samme vidnesbyrd 15/1, så fremkom to
stadstjenere og ved højeste ed bekræftede, at de 18/12 gav ham varsel og talte med ham selv.

(26)

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 22/5 sidst forleden hørte, at Laurids Fussing
havde tiltale til Christen Nielsen her sst for en tønde humle, og da afstod han for retten den tiltale,
eftersom Christen Nielsen havde lovet med det første med rede penge at betale.

(27)



** Christen Christensen Bager her sst lod udvise Jens Malmø sst fra den bod og våning, han nu
iboer, til påske førstkommende deraf af flytte.

** Christen Christensen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Karen Mogensdatters vegne her sst lod fordele efterskrevne for
hovedgæld.

(28)

** Jørgen Christensen på Mette Akselsdatters vegne her sst fremlagde en beskikkelse, at da hun har
ladet Rasmus Sørensen smed udvise til førstkommende påske, så lader hun ham atter forstandige, at
han sig derefter retter, såfremt han ikke betaler hende sin resterende husleje, underskrevet Mette
Akselsdatter egen hånd, og findes der påskrevet hans mundtlige svar, var sig gerne derefter at ville
rette.

** Peder Nielsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(29)

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(30)

** Jacob Andersen borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Peder Sørensen Sparre her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(31)

** Hans Terkildsen borger og handelsmand i Ribe efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne for klæde, de havde bekommet, som de blev tildømt at betale.

(32)

** Niels Steffensen i Munkdrup efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Bendtsen vognmand
uden Vesterport for 8 sletdaler resterende husleje, som han blev tilkendt at betale.

(33)

** Jørgen Christensen på Karen Pedersdatter her sst hendes vegne lod fordele for hovedgæld.



** Jacob Andersen borger her sst. efterskrevne vurderede en kobberkedel, som han havde i pant af
Laurids Jørgensen i Bjergby, og han tilbød ham den til løsen, om han ville indløse den, da kunne
han den bekomme.

** Jørgen Christensen på Karen Mogensdatters vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

(34)

** Mads Pedersen Essenbæk borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for faldsmål.

** Poul Pedersen Skov havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(35)

** mester Søren Hansen Bendtsen, sognepræst her sst, havde tiltale til Rasmus Christensen, Anne
Lauridsdatters søn sst, for 100 rigsdaler og påløbende rente 42 rigsdaler efter hans skadesløsbrev,
hvilket borgmester Jesper Lauridsen har opdraget til mester Søren Hansen af hans hustru Lisbet
Akselsdatters patrimonium. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(36)

** Claus Jensen stadstjener her sst havde tiltale til Mads Olufsen Trang hans søstre Maren Trangs
og Dorte Olufsdatter her sst, for de skammeligt har udråbt og skanderet ham på hans ærlige rygte og
gode navn til aller største vanære, for en kagstrøgen skælm, som de bør bevise eller derfor at deles
for løgnere. sagen blev opsat 6 uger.

(37)

** Anker Pedersen lod fordele for hovedgæld.

5/2 1655.

(38)

** Poul Christensen Bager på hans bror hr Christen Christensen, sognepræst til Vistoft, hans vegne
tilbød Jacob Nielsen i Randers al den jordskyld af hans brors ejendom på Vestergrave, som han
deraf kunne være berettiget. varsel til Jacob Nielsen og talte med hans datter Maren Jacobsdatter.

** Jørgen Christensen på Maren Nielsdatter, salig Jens Christensen Mollerups sst, hendes vegne lod
fordele efterskrevne.

(39)



** Jørgen Christensen på Maren Mikkelsdatters vegne her sst lod fordele for hovedgæld.

** Søren Pedersen skomager her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske her sst, hendes
vegne lod fordele efterskrevne.

(40)

** Knud Pedersen på Kirsten Mogensdatter, salig Niels Jensen Hadstens efterleverske, hendes
vegne lod fordele efterskrevne, der iblandt Else Jensdatter i Enslev hendes mor Sidsel Andersdatter
og Morten Keldsen i Haslund.

** Jørgen Christensen på Maren Christensdatter, salig Peder Simonsens efterleverske, hendes vegne
lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

(41)

** Jørgen Christensen på Kirsten Mikkelsdatter, salig Peder Christensen Kocks efterleverske her
sst, hendes vegne havde tiltale til Søren Pedersen Demstrup i Støvring for 10 sletdaler efter hans
udgivne skadesløsbrev, dateret 2/7 1649. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

** Søren Ibsen her sst havde tiltale til Niels Pedersen i Læsten ? og Mads Pedersen sst for hvis, de
er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(43)

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres
lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Iver Jensen Bandsbøl, forrige skriver på Dronningborg, lod læse og påskrive en landstings
stævning til Christoffer Jensen Dons borger i Randers for en dom, han 27/11 sidst forleden dømt har
imellem Iver Jensen og Niels Jensen Fovlum rådmand i Randers, hvori Iver Jensen formener sig
uret at være sket, efter den måde og al den stund samme hans dom synes ikke at være dømt efter
det, som retmæssig synes, så den ingen magt bør at have men magtesløs at være. sagen blev opsat 1
måned.

(45)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lod læse og påskrive en beskikkelse, eftersom han har
bekommet indlæg i salig Anders Andersen og Maren Mikkelsdatters gård sst for hvis arvepenge,
salig Hans Hattemagers børn var tilfaldet, da begærer han af Maren Mikkelsdatter, at hun ville
levere samme børnepenge og siden selv sin ejendom at besidde, hvortil hun svarede, at hun ville
beråde sig med sine gode venner, siden ville hun give Anders Jensen svar derpå.



(46)

** Niels Pedersen borger her sst lod fordele efterskrevne for faldsmål.

(47)

12/2 1655.

** Toer Christensen og Anders Madsen i over Hornbæk med oprakte fingre benægtede, at de ikke
var Laurids Nielsen eller hans hustru Maren Andersdatter eller salig Peder Frandsen noget skyldig.

** Niels Jensen på KM vegne. Christoffer Jensen Dons betalte til Niels Jensen 10 sletdaler, som var
for lejermålsbøder for salig Poul Lueskrædder, eftersom der ikke befandtes videre efter ham.

** Niels Jensen på KM vegne. Maren Andersdatter til Niels Jensen på KM vegne leverede 2
sletdaler for lejermål, og efterskrevne vidnede, at hun er så forarmet, at hun ikke kunne give mere.

(48)

** Niels Madsen løjtnant til 4.ting lod udvise Poul Jensen Spliid her sst af den ejendom, han nu
påboer.

** licentiat Peder Lassen lod fordele for hovedgæld.

(49)

** licentiat Peder Lassen lod fordele for hovedgæld.

** Poul Pedersen borger her sst lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld.

(50)

** Laurids Nielsen Mollerup borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Pedersen borger her sst havde tiltale til Margrete Lambretsdatter i Mariager for 8 sletdaler
og en tønde sæd. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Ibsen borger her sst havde tiltale til Christen Jensen Korning borger her sst for 12 daler for
efterskrevne varer, han ham afkøbt har. sagen blev opsat 6 uger.

(51)

** Poul Pedersen her sst havde tiltale til Søren Nielsen Hornbæk for 12 sletdaler efter hans brev,
dateret 29/3 1651. sagen blev opsat 6 uger.



(52)

** Jørgen Christensen på KM vegne og Jacob Andersen på byens vegne gav last og klage over
Rasmus Pedersen Hatmager her sst for sårmål og skade, han Jens Jensen Ray gjort har 29/1 sidst
forleden i hans eget hus.

** Jørgen Christensen på KM vegne og Jacob Andersen på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn
på Jens Jensen Rays sår og skade, som han beskyldte Rasmus Hatmager for at have gjort ham.

(53)

** Mads Hansen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er han gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(54)

** Mads Hansen rådmand her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Bendixen i
sønder Onsild for 7 daler, han ham skyldig er blevet, som han blev tildømt at betale.

(55)

** Lorents Dener efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Laurids Nielsen her sst for 6 daler, han er
ham skyldig, som han på hustrus vegne blev tilkendt at betale.

** Anders Andersen Lime her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er han
gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(57)

** Anker Pedersen borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres resterende
skat, som de blev tildømt at betale.

(58)

19/2 1655.

** Mikkel Lassen her sst tilbød Peder Jensen guldsmed efterskrevne gods, som fra ham er udlagt
for den gæld, han er ham skyldig, om han det vil indløse inden 14 dage.

(59)

** Mikkel Lassen gav last og klage over Peder Jensen guldsmed, for han har overfaldet ham i hans
eget hus, hvor han gav ham en ørefigen, da han med byfogden var i hans hus for der at blive gjort
udlæg for 16 lod sølv, han havde leveret guldsmeden, og da slog han Mikkel Lassen på munden, at
hans lue faldt af, og slog det udlagte gods fra hans fuldmægtig på jorden.

(60)



** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Andersen her sst lod fordele for hovedgæld.

(61)

** Jacob Andersen her sst lod fordele for faldsmål.

** mester Søren Hansen Bendtsen, sognepræst til skt Mortens kirke her sst, lod fordele efterskrevne
for hovedgæld.

(62)

** Laurids Nielsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på Anne Lauridsdatters vegne her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev tilkendt at betale.

(63)

** Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens efterleverske, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale
til Tyge Mikkelsen i Mellerup for 15 sletdaler og 5 øltønder, som han blev tildømt at betale.

(64)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste Rasmus Pedersen hattemager her sst vold til for
sårmål og skade, han Jens Jensen Ray sst gjort har.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last og klage over Jens Jensen Ray for sårmål og
skade, han Laurids Rasmussen gjort har.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, som
Laurids Rasmussen havde, og da havde han sår i hans hoved, og hans kjole var sønder rykket, som
han beskyldte Jens Jensen Ray her sst for at have gjort uden tilbørlig årsag.

(65)

** Niels Pedersen borger her sst. Poul Lauridsen og Groers Madsen her sst på Hans Bertelsen og
Bodil Bertelsdatters vegne gav Niels Pedersen afkald for al hvis arv, salig Bertel Hansens to børn
efter deres salig far og salig mor arveligt kan være tilfaldet.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg havde tiltale til Mariche Henrichsdatter, salig Rasmus Bendtsens
efterleverske her sst, for 1200 rigsdaler, som skulle have været betalt 22/1 1649, hvilket ikke endnu
sket er, og fremlagde hendes skadesløsbrev, dateret 22/1 1648, Marie Henrichs egen hånd. sagen
blev opsat 6 uger.

(67)



26/2 1655.

** Peder Jensen guldsmed her sst. efterskrevne vidnede, at 8/2 sidst forleden kom byfogden og to
mænd i Peder Jensens hus i hans fraværelse og gjorde udlæg, og da de kom ud med godset var
klokken mellem 5 og 6.

(68)

** Niels Jensen byfoged på sine egne så vel som på Frands Rasmussen, forrige byskriver her sst,
hans vegne. Niels Jensen Hadsten lod læse og påskrive en landstingsstævning til Niels Jensen
byfoged for en dom, han 15/1 sidst forleden imellem ham og Frands Rasmussen, forrige byskriver
sst dømt har, hvor han tildømte Niels Hadsten at betale Frands Rasmussen 9 daler, og ikke har villet
anse hans regnskabsbog, og Frands Rasmussen vedgår gælden, hvorfor han mener, dommen ikke
bør nogen magt at have, men magtesløs at blive.

(69)

** Tomas Poulsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Pedersen borger her sst. Poul Pedersen Skov her sst gav ham afkald og kvittering for al den
arv, salig Bertel Hansens to børn Karen Bertelsdatter og Maren Bertelsdatter efter deres salig far og
salig mor arveligt kunne være tilfaldet.

(70)

** Terkild Tygesen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Poul Pedersen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(71)

** Laurids Christensen Mollerup havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig, der iblandt
Kirsten Nielsdatter salig Henrik Rebslåers. sagen blev opsat 6 uger.

(72)

** Maren Christensdatter, salig Peder Simonsens efterleverske her sst, efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(73)

** Jørgen Christensen på KM og Jacob Andersen på byens vegne opkrævede sandemænd over
Rasmus Pedersen hattemager her sst for sårmål og skade, han Jens Jensen Ray sst gjort har.



** Niels Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham
gæld skyldig, og fremlagde Niels Pedersen i Vellev hans skadesløsbrev, 9/3 1652 Niels Pedersen
egen hånd, samt et bevis, hvormed Karen Akselsdatter kvitterer for en tønde øl, som hun har
annammet af Niels Pedersen, som hans nu salig hustru Gertrud Reinholtsdatter har godsagt for
Niels Pedersen i Vellev. hvorefter der blev afsagt dom: gældnerne bør betale deres gæld, dog kan
Niels Pedersen ikke tilkendes at betale ovennævnte tønde øl.

(75)

** Jørgen Christensen på KM vegne og Jacob Andersen på byens vegne lyste Jens Jensen Ray her
sst vold til for sårmål og skade, han Laurids Rasmussen hattemager gjort har 31/1 sidst forleden.

** Søren Christensen borger her sst havde tiltale til Christen Jensen borger her sst, at eftersom han
af borgmester og råd er tilforordnet at være værge for salig Niels Jespersens to børn, nemlig Jesper
Nielsen og Laurids Nielsen, og deres patrimonium at forvalte, og fremlagde skiftebrev 8/8 1653,
hvor deres tilfaldne arv blev annammet af deres til formodende stedfar Christen Nielsen med deres
værge Søren Christensens tilladelse, hvorfor han til underpant sætter ham alle de anparter i
efterskrevne ejendom, som børnenes mor Anne Andersdatter tilkommer, og Søren Christensen
formente, at Christen Jensen efter skiftebrevs formelding for samme sine stedbørns tilfaldne
patrimonium bør at sætte ham forsikring. sagen blev opsat 6 uger.

(78)

5/3 1655.

** Mads Pedersen Essenbæk her sst. efterskrevne vidnede, at de 15/9 1653 var i hans hus og derfra
førte til Niels Nielsen Mollerups hus, og som Niels Mollerup til sig annammede, efterskrevne gods
af Maren Nielsdatters patrimonium. varsel til Niels Jensen Hadsten og Maren Nielsdatter, salig
Niels Nielsen Mollerups efterleverske sst.

(79)

** Claus Jensen stadstjener her sst. Mads Olufsen her sst for retten tog Claus Jensens hånd, og
sagde sig ikke at vide med ham andet end det, som en ærlig mand vel egner og anstår.

** Mikkel Lassen borger her sst. Las Poulsen her sst vidnede, at han 8/2 sidst forleden var med
byfogden og andre i Peder Jensen guldsmeds hus at gøre Mikkel Lassen udlæg for 16 lod sølv,
guldsmeden var ham skyldig og da blev udlagt efterskrevne, og da tog guldsmeden en musket og i
lang tid forhindrede dem døren, og da langt omsider bad byfogden, at ham skulle betænke sig, at
han ikke forgreb sig selv, og da sagde han til dem, skælme og røvere, hvad ville i her i mit hus, og
løb fra døren og slog Mikkel Lassen på munden, og slog udlæget fra Las Poulsen.

(80)

** Poul Tomasen Bager borger her sst havde tiltale til Laurids Knudsen bøssemager her sst for 5
daler, han er ham skyldig blevet. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen her sst lod fordele for hovedgæld.



(81)

** Karen Mogensdatter her sst lod fordele for hovedgæld.

** Karen Mogensdatter, Peder Ankersens hustru her sst, lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Mads Pedersen Essenbæk borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(82)

** Niels Christensen Vorup lod fordele for hovedgæld.

** Christen Nielsen Prim borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(83)

** Rasmus Pedersen Værum på borgmester og råd og byens vegne lod fordele efterskrevne, som
resterer med deres resterende bøsseskytteskat.

** Morten Mortensen Vissing rodemester her sst på borgmester råd og byens vegne lod fordele
efterskrevne, som rester med deres resterende skat.

** Frands Rasmussen her sst lod fordele for hovedgæld, der iblandt Maren Nielsdatter, Inger
Lasdatters datter.

(84)

** Jørgen Christensen på Bartolomeus Jacobsen og byens vegne havde tiltale til Peder Jensen
købmand her sst for 5 sletdaler, som han har udlovet til Randers by for forprang, han brugte 1650.
sagen blev opsat 6 uger.

** hr Niels Pedersen i Galten havde tiltale til Christen Nielsen her sst for 39 sletdaler efter hans
fremlagte håndskrifter, dateret 22/4 1654 og 8/6 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(85)

** Jesper Trompeter her sst havde tiltale til Peder Jensen guldsmed efter hans skriftlige forsæt for 8
lod sølv, han ham lånt har, dateret 5/3 1655 Jesper Lauridsen trompeter egen hånd. sagen blev opsat
6 uger.

(86)

** Frands Rasmussen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd over Rasmus
Pedersen hattemager sst for sårmål og skade, han Jens Jensen Ray 29/1 sidst forleden gjort har,
hvorefter blev fremlagt synsvidne af bytinget 12/2 sidst forleden, og et klagevidne af bytinget 12/2



sidst forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov således, at da Jens Jensen Ray ikke
har bevist sin klage eller sigtet Rasmus Pedersen, så vidste de ikke at kunne sværge ham nogen vold
over, men fri.

(88)

** Jens Nielsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd over Jens Jensen Ray for
sårmål og skade, han Laurids Rasmussen gjort har 31/1 sidst forleden.

12/3 1655.

** Mads Poulsen her sst opkrævede seks mænd at syne og vurdere den gård og ejendom, salig Niels
Nielsen Mollerup påboede og afdøde.

(89)

** Anker Pedersen her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig, sagen blev opsat 6
uger.

** Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske her sst, havde tiltale til Niels
Jensen Hadsten rådmand sst, for han ikke vil indgå skifte og deling efter hendes salig husbond hans
stedsøn salig Niels Nielsen Mollerup, hvorefter han på hans hustrus vegne er arv berettiget, hvorfor
hun ikke må blive sin ringe del mægtig. sagen blev opsat 6 uger.

(90)

** Niels Tygesen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig, der iblandt
Karen Tomasdatter, salig Oluf Smeds efterleverske, med hendes lovværge Christen Nielsen, som er
arving efter hans formand Oluf Tomasen. sagen blev opsat 6 uger.

(91)

** mester Søren Hansen Bendtsen, sognepræst til skt Mortens kirke her sst, efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til Rasmus Christensen, Anne Lauridsdatters søn her sst, for 100 rigsdaler efter hans
skadesløsbrev, som blev fremlagt, dateret 24/1 1648 Rasmus Christensen egen hånd, hvorefter der
blev afsagt dom: Rasmus Christensen bør uden ophold at betale sin gæld.

(92)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne gældnere,
som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(93)

** Peder Sørensen Sparre borger her sst efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham
gæld skyldig efter breve og regnskabsbog, som de blev tildømt at betale.



(94)

** Peder Lassen licentiat her sst. Niels Andersen Vinter borger sst fremlagde en fuldmagt af Mette
Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske sst, til hendes svoger Niels Andersen Vinter til at
skøde til hendes morbror Peder Lassen efterskrevne have, underskrevet Mette Akselsdatter egen
hånd, hvorefter Niels Andersen skødede samme have til Peder Lassen

(95)

** Anker Pedersen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(96)

** Peder Hadsten rådmand her sst havde tiltale til Christen Christensen smed sst, for han har lovet
at ville færdig gøre hvis skade, som han har gjort med nedbrydelse i den våning på Brødregade, han
iboer, hvilket han ikke har efterkommet, og fremlagde et synsvidne af bytinget 4/12 1654 samt et
vidne af bytinget 15/1 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

(98)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd, belangende deres
tov at gøre over Jens Jensen Ray her sst for sårmål og skade, han Laurids Rasmussen her sst gjort
har, og fremlagde synsvidne af bytinget 19/2 sidst forleden, og et klagevidne 19/2 sidst forleden,
hvorefter sandemændene gjorde deres tog således, at eftersom ikke bevises med vidnesbyrds vidne,
at Jens Ray har gjort Laurids Rasmussen nogen skade, så vidste de ikke at kunne sværge ham nogen
vold over, men fri.

(99)

** Poul Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er han
gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(100)

** Niels Pedersen borger her sst havde tiltale til Peder Madsen i Ørsted for 4 rigsdaler efter hans
brevs indhold, som han er ham skyldig blevet på en kobber brændevinskedel, han har forhandlet i
Drammen. sagen blev opsat 6 uger.

(101)

** Poul Tomasen rodemester her sst på borgmester råd og byens vegne havde tiltale til efterskrevne,
som rester med deres resterende skat i den 9.rode. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens efterleverske, havde tiltale til Johanne Nielsdatter
her sst for hendes anpart husleje og agerleje af 257 sletdaler, som hun er indlagt for i salig Hans
Hatmagers ejendom, og fremlagde en dom, udstedt i Randers rådhus 21/2 1652. sagen blev opsat 6
uger.



(102)

** Claus Jensen stadstjener her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mads Olufsen Trang
Maren Olufsdatter og Dorte Olufsdatter efter hans skriftlige fortsæt, for de har skanderet ham og
udråbt ham for en kagstrøget skælm, og fremlagde et tingsvidne 22/1 sidst forleden, og derefter
fremlagde et sognevidne, hvori hr Søren Jensen til Gesing og Nørager sogne bevidner, at Claus
Jensen, barnfødt i Gesing, begærede sognefolkenes kundskab om sit levned hos dem, hvortil
efterskrevne svarede, at de havde intet at påsige ham, end det som ærligt og kristeligt være kan, og
blev fremlagt hans lærebrev som pottemager, og han fremlagde et tingsvidne af bytinget 5/3 sidst
forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da sagen hensees til ærerørig, som det ikke tilkommer
byfogden at påkende, men for landsdommere at indkomme.

(105)

19/3 1655.

** Christoffer Jensen Dons sst. efterskrevne vidnede, at straks efter Iver Jensen kom fra
Dronningborg skriverstue, da boede han i den gård, som Christen Korning nu iboer, og holdt der
hus med ild og arnested og med tjenestefolk og udskibning en rum tid, og siden opholdt han sig
andre steder i Randers.

** Niels Lassen Lime borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(106)

** Laurids Mollerup borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Kirsten Mogensdatter, salig Niels Hadstens efterleverske, lod fordele efterskrevne for
hovedgæld.

** Søren Ibsen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(107)

** Anders Jensen Bjerregrav borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren
Hansdatter, salig Peder Nielsen Østrups efterleverske, for 10 sletdaler, hun er ham skyldig efter
hendes brev, dateret 13/6 1654 Maren Hansdatter egen hånd, som hun blev tildømt at betale.

(108)

** Kirsten Mikkelsdatter, salig Peder Christensen Kocks efterleverske her sst, efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Søren Pedersen Demstrup i Støvring for 10 sletdaler efter hans udgivne
brev, dateret 2/7 1649, som han blev tildømt at betale.

(109)



** Mads Poulsen KM tolder her sst. synsmænd vurderede den gård på Storegade, salig Niels
Nielsen Mollerup iboede og afdøde.

(110)

** Laurids Pedersen Fussing rodemester på sin medbror Niels Madsen her sst på KM og byens
vegne havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres resterende bøsseskytteskat for 1654, de er
takseret for. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Købmand borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(111)

** Mikkel Lassen borger her sst havde tiltale til Peder Jensen guldsmed her sst for at have slået ham
og kaldt ham og andre skælme og tyve, da de var i hans hus for der at annamme udlæg og fyldest
for hvis, han er tildømt, og rykket godset fra dem, hvorfor han bør at lide tiltale, og fremlagde et
klagevidne af bytinget 19/2 sidst forleden, og derefter et tingsvidne af bytinget 5/3 sidst forleden.
sagen blev opsat 6 uger.

(113)

** Niels Jensen byfoged efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som rester med
deres lejermålsbøder. (dom ikke indført)

(114)

26/3 1655.

** Søren Jespersen. efterskrevne vidnede, at for rum tid siden blev Jørgen Gynther og Morten
Eriksen således forligt om hvis arvegods, som Morten Eriksens hustru Kirsten Tomasdatter arveligt
var tilfaldet efter hendes salig far, at når hun bekom en halvkiste, som stod på loftet, så skulle alting
være klart.

(115)

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 8/2 var tilstede i Peder Guldsmeds hus her sst,
da der blev gjort udlæg for 16 lod sølv, da forhindrede Peder Guldsmed døren, så de ikke kunne
komme ud, og han kaldte byfogden for en tyv og skælm.

** Jens Christensen Nørager her sst på salig Søren Andersens søns Christen Sørensens vegne, som
han er tilforordnet værge for, havde tiltale til Jørgen Christensen her sst for 1 sletdaler, han er salig
Søren Andersen skyldig, hvilket han ved højeste ed benægtede, men det at have betalt.

(116)

** Peder Christensen indvåner i København. efterskrevne vidnede, at de 12/3 var i beskikkelse hos
Inger Nielsdatter for Peder Christensen i København, hendes trolovede fæstemand, og hende



tilspurgte, om hun ville ægte ham eller ikke, da svarede hun, at efterdi han så lang tid havde været
fra hende, nemlig halvtiende år, og desmidlertid beligget en anden kvindesperson i København, og
ikke sit ægteskabsløfte imod hende har holdt, som det sig burde, så vil hun ikke efter sligt for
berørte have med ham skaffe til noget ægteskab, men kapitelsretten at skille dem ad.

** Niels Andersen Vinter her sst fordrede dom over efterskrevne, som er salig Bendt Hansens
arvinger skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Christensen Nørager på salig Søren Andersen skrædders søn Christen Sørensen her sst hans
vegne, som han er tilforordnet formynder for, fordrede dom over efterskrevne, som er Jens
Christensen Nørager skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(117)

** Rasmus Pedersen Værum og Morten Mortensen rodemestre her sst havde tiltale til Maren
Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske, efter rodesedlens indhold, hun er takseret
for. sagen blev opsat 6 uger.

** Antoni Carlsen hospitalsforstander her sst havde tiltale til Søren Ibsen her sst for 5 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

(118)

** Mikkel Lassen rodemester på KM og byens vegne lod fordele efterskrevne, som rester med deres
resterende bøsseskytteskat.

** Poul Tomasen Bager rodemester her sst lod fordele efterskrevne.

** Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske her sst, til 4.ting lod forbyde Rasmus
Sørensen smed sst at huse eller helle hendes fordelte og lovsøgte mand Peder Smedesvend sst, før
han betaler hende 3 daler, han er delt for.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst udæskede af Tøger Jacobsen borger her sst hans fordelte
pige Amme Christensdatter, og ikke at huse eller helle hende, før hun betaler ham hvis, hun er
blevet ham skyldig.

(119)

** Niels Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Margrete
Lambretsdatter i Mariager for 8 sletdaler efter hendes hånd, og 11 tønder sædehavre, og fremlagde
hans regnskabsbog, hvilken gæld hun blev tildømt at betale.

(120)

** Anker Pedersen borger og forrige kæmner her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som rester med deres jordskyld og årlige skatter for 1654, som de blev tildømt at
betale.



(122)

** Søren Felbereder, borger her sst havde med en landstings stævning stævnet efterskrevne for at
vidne, anlangende Morten Eriksens hustrus arvegods, som salig Jørgen Gynther til sig havde
annammet, og siden til Morten Eriksen at have leveret, da fremlagde Morten Eriksen en seddel, at
han havde annammet efterskrevne af Jørgen Felbereder, underskrevet ME.

** Anker Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over en del af borgerskabet,
som rester med deres årlige skat, som de uden videre lovede at betale.

2/4 1655.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg efter 6 ugers opsættelse stævnede Mariche Henrichsdatter, salig
Rasmus Bendtsens efterleverske, for dom samt mester Søren Hansen Mikkel Tygesen Tomas
Poulsen for svar, og fordrede dom over Mariche Henrichsdatter for 1200 rigsdaler, og fremlagde
hendes skadesløsbrev, dateret 22/1 1648, Mariche Henrichs, som hun blev tildømt at betale.

(124)

** Poul Pedersen borger her sst og kirkeværge til skt Mortens kirke sst havde tiltale til Laurids
Væver sst for 6 sletdaler huslejepenge. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jespersen felbereder her sst lod fordele for hovedgæld.

(125)

** Peder Pedersen Vissing borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske her sst, lod fordele efterskrevne.

** Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske her sst, lod fordele for hovedgæld.

** Poul Jensen Spliid borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(126)

** Jørgen Christensen på Mads Jensen Albæk rodemester her sst og på KM og byens vegne lod
fordele for hovedgæld efterskrevne, som rester med deres skat for 1654.

9/4 1655.

** Tomas Poulsen. efterskrevne vidnede, at de i dag var med ham i den bod og våning, som Niels
Sørensen sidst forleden skt Mikaeli fradrog, uden Tomas Poulsens vilje og minde, og da befandtes i
samme hus efterskrevne indbo, som de vurderede.

(127)



** Christen Tomasen borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

** doktor Egidius Jensen her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jens Pedersen Spliid borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(128)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand sst
belangende 479 sletdaler efter deres afregning, dateret 5/9 1649, og fremlagde hans skadesløsbrev,
dateret 29/4 1648 og afregning 5/9 1649. sagen blev opsat 6 uger.

(130)

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne.

** Peder Jensen Hadsten lod fordele for hovedgæld.

(131)

** Mads Poulsen KM tolder her sst havde tiltale til Niels Jensen Hadsten rådmand sst for 300
rigsdaler, som han for ham til sin svoger Jacob Nielsen lovet og godsagt har 25/12 1646, og Niels
Fovlum ved sit brev 25/12 1646 skal have til forpligtet Mads Poulsens håndskrift ham at indfri
næstfølgende års dato, og derfor pantsat ham halvparten af en gård sst, som hans formand salig
Niels Christensen Mollerup påboede og afdøde, hvilket brev med dets betaling han ikke har
efterkommet, og nu hovedstolen er betalt, mener Mads Poulsen, samme gård ham for ejendom bør
at efterfølge, og blev fremlagt Niels Jensen Hadstens forsikringsbrev på 600 rigsdaler, hvoraf hans
svoger hr Peder Nielsen i Kristrup har godsagt for halvparten, og for den anden halvpart, pantsætter
Niels Jensen halvparten af den gård, som han påboer, som han og hans hustru Karen Nielsdatter
tilkommer, og dernæst blev fremlagt Niels Jensen Fovlums udgivne skadesløsbrev til Jacob Nielsen,
dateret 20/12 1646. og blev fremlagt et vurderingsvidne af bytinget 19/3 sidst forleden, hvorefter
Niels Jensen Hadsten fremlagde sit svar, og dom blev afsagt: Mads Poulsen bør at træde til
bemeldte pant, nemlig de tre parter i bemeldte gård for 450 rigsdaler, og ham det for ejendom at
efterfølge, og Niels Jensen resten at betale.

(136)

** Søren Christensen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Jensen borger
sst, eftersom han er tilforordnet værge for salig Niels Jespersens to børn, nemlig Jesper Nielsen og
Laurids Nielsen og deres patrimonium at forvalte, og fremlagde skiftebrev efter salig Niels
Jespersen 8/8 1653, og Søren Christensen satte i rette, at Christen Jensen bør for samme børns
patrimonium at sætte ham nøjagtig forsikring og skadesløs forvaring, hvilket han blev tildømt.

(138)



** mester Morten Ejler bartskær. Terkild Nielsen trompeter skødede fra sig og arvinger og til
Morten Ejler og hans arvinger de 3 parter af en have, som hans salig forældre tilforn tilhørte.

(139)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres
lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Albæk rodemester her sst havde tiltale til Anne Poulsdatter sst for 10 sletdaler resterende
skatter for 1653. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Christensen Mollerup borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som er ham gæld skyldig, og fremlagde skadesløsbrev og hans regnskabsbog,
hvorefter der blev afsagt dom: gældnerne bør at betale deres gæld.

(142)

** Niels Jensen KM byfoged havde tiltale til Peder Jensen guldsmed her sst, for han 8/2 sidst
forleden har skældt ham for en skælm og en røver, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 26/3 sidst
forleden. sagen blev opsat 6 uger.

(143)

** Niels Jensen byfoged begærede dom over Søren Mikkelsen sst for hans bøder 12 rigsdaler, og
efterskrevne vidnede, at han er så forarmet, at han ikke formår at give videre end 3 sletdaler.

** Niels Jensen byfoged havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres faldsbøder, som de er
faldet for til KM. sagen blev opsat 6 uger.

23/4 1655.

(144)

** Niels Vinter borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Morten Ejler badskær her sst lod fordele efterskrevne, som er ham gæld skyldig.

** Dorte Madsdatter, Jens Christensen Skalmstrups tjenestepige her sst, lod fordele efterskrevne for
gæld.

** Johan Apoteker borger her sst lod fordele efterskrevne.

(145)

** Peder Jensen købmand her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Christoffer Badskær her sst gav last og kære over Christen Pedersen studiosus, hr Peders søn i
Værum, for han har indslået to vinduer i hans lillestue uden al årsag.



** Jørgen Christensen på Christoffer Adamsen badskær hans vegne og på KM og byens vegne.
synsmænd afhjemlede syn på Christoffer Badskærs hus, hvor der var indslået to vinduer, som han
beskyldte Christen Pedersen studiosus for at have gjort.

(146)

** Jesper Trompeter efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Peder Jensen guldsmed for 8 lod
sølv og 1 rigsdaler penge, og fremlagde hans skriftlige forsæt, hvorefter der blev afsagt dom: Peder
Guldsmed bør at betale inden 15 dage

(147)

** Poul Tomasen rodemester her sst efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som
rester med deres resterende skat, som de blev tildømt at betale.

** Anker Pedersen borger her sst efter 7 ugers opsættelse fordrede dom over efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(148)

** hr Niels Pedersen i Galten efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Nielsen her sst for 30
sletdaler efter hans to håndskrifter, som blev fremlagt, dateret 22/4 og 9/6 1654, som han blev
tildømt at betale.

(149)

** Peder Jensen Hadsten her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Christensen smed
sst efter hans efterskrevne kontrakt, og fremlagde et synsvidne af bytinget 4/12 1654, og dernæst
fremlagde en skriftlig beskikkelse med påskrevet svar, hvorefter der blev afsagt dom: Christen
Smed bør samme nedbrydelse at lade færdig gøre inden 15 dage.

(151)

** Mikkel Tygesen rådmand efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er han gæld
skyldig efter deres fremlagde breve, som de blev tildømt at betale.

(152)

** Niels Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Madsen i Ørsted for
resten efter hans brevs indhold 4 rigsdaler, han er Niels Pedersen skyldig på en brændevinskedel,
han har forhandlet i Drammen i Norge efter efterskrevne sendebrevs indhold, hvorefter der blev
afsagt dom: Christen Madsen bør betale 4 rigsdaler inden 15 dage.

(153)

** Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske her sst, efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til Niels Jensen Hadsten rådmand sst efter en skriftlig stævnings indhold, for han ikke



vil indgå skifte og deling efter hendes salig husbond hans stedsøn salig Niels Nielsen Mollerup,
hvorefter han på sin hustrus vegne arveligt er berettiget, dateret 12/3 1655 med påskrevet svar,
hvortil borgmester og råd svarede, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Fovlum jo bør uden videre
ophold med Maren Nielsdatter at foretage vurdering og skifte.

(156)

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst havde tiltale til Gertrud Pedersdatter efter hans skriftlige
forsæt, at eftersom han på hendes begæring har indtaget adskillige hovedstole og renter, som
beløber sig i store summer penge på hendes vegne, hvorfor han har begæret af hende, at hun
nærværende kvittantser ville underskrive på hvis, han for hende havde bestilt, hvortil hun svarede,
at hun det ikke forstod og ville ikke underskrive, og han satte i rette, om hun ikke jo bør at give ham
en nøjagtig kvittants for alt hvis, han for hende bestilt har til denne dag. sagen blev opsat 6 uger.

(157)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst på borgmester og råds vegne begærede at ville have 1.ting
til Jacob Nielsen her sst efter en dom 1/5 1654, hvori han som salig Søren Hofmands børns ældste
farbror blev tilkendt at komme i Gertrud Pedersdatters hus og der vurdering og deling imellem
hende og børn i to lodder at fortsætte og til ende bringe, og hans børns tilfaldne arv under værgemål
at annamme og lod læse og påskrive tre påmindelser til skifte og deling, og dernæst blev fremlagt
Henrik Thotts seddel til borgmester og råd, og derefter en beskikkelse, hvorefter blev fremlagt
borgmester og råds skriftlige forsæt og Jacob Nielsens svar, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse
af Jacob Nielsen, og der blev afsagt dom: efter fremlagte dokumenter imod forskrevne forrige dom
kan Jacob Nielsen ikke for tiltale at være fri men 1.ting at lide.

(165)

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til borgmester og råd efter hans skriftlige forsæt, eftersom
hans salig bror doktor Søren Nielsen ved den timelige død er bortkaldt 31/3 1649, og da har
borgmester og råd ikke i rette tid har forordnet hans salig brors børn nogen formynder, ej heller
ladet hans bo rigtigt registrere og skifte, og først 5 år efter hans død betroet og forordnet Jacob
Nielsen som værge for hans salig brors børn, hvorfor han satte i rette, om borgmester og råd ikke
derfor bør st stå til rette for hvis, som påtales kan, og selv at indgå i samme bo og den registrere og
skifte lade, og ham så udskrive alt, hvis børnene er tilfaldet og en forseglet registrering og
skiftebrev samt hans salig brors egen regnskabsbog, det regnskab, som Mads Poulsen gjorde hans
salig bror, da han sidst kom hjem af Italien, samt de to skifter efter salig mester Peder og Anne
Poulsdatter, at han kan erfare, om børnene sker ret eller ikke, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse
fra borgmester og råd 6/3 1654 med Jacob Nielsens svar, dernæst blev fremlagt et klagevidne til
bytinget 19/7 1654 samt et andet klagevidne til bytinget 17/7 1654, og derefter blev fremlagt Jacob
Nielsens klageseddel samt Henrik Thotts skriftlige befaling, hvorefter blev fremlagt en dom af
bytinget 1/5 1654, og der blev afsagt dom: borgmester og råd kan ikke tilfindes Jacob Nielsen
skiftebrev at forskaffe, før Jacob Nielsen efter forrige doms indhold selv har ladet foretage skifte
efter hans salig bror, og da om hans salig brors børn noget på deres patrimonium er forurettet, da det
efter bevis ved retten at søge.

(175)



** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til borgmester og råd sst efter hans skriftlige forsæt, at da han
ikke i rette tid straks efter hans salig brors død blev forordnet til formynder, men først 5 år derefter,
og Gertrud Pedersdatter imidlertid har mod 1.bogs 3 og 41.kapitel og imod recessens 2.bogs
16.kapitel 281.blad hensiddet med hendes børnegods, og afhændet af hendes børns jordegods, og
satte derfor i rette, om ikke Gertrud Pedersdatter bør give ham rigtigt regnskab for al indtægt og
udgift af samme bo, siden hans salig bror døde indtil den dag, han børnenes gods annammer, og
forsikre ham og hans arvinger for hvis, som er forrettet og forurettet med samme bo, siden hans
salig bror døde, dateret 23/4 1655, og derefter blev fremlagt et tilbud, hvori Gertrud Pedersdatter
ombeder hendes svoger Jacob Nielsen at påtage sig værgemålet for hendes børn, hvorimod hun
forpligter sig og sine arvinger at holde Jacob Nielsen og hans arvinger skadesløs i alle måder for, alt
hvis påtales kan, imidlertid boet har henstået uskiftet siden hendes salig husbonds død, indtil Jacob
Nielsen hendes børn og deres gods ville annamme under sit værgemål, og bedt hendes tiltagne
værge Tomas Poulsen med hende at underskrive, dateret 8/11 1654, hvilket kontrakt, Gertrud
Pedersdatter ikke har villet underskrive, uden hvis forsikring han ikke vil befatte sig med skiftet og
værgemålet, og derefter blev fremlagt en fuldmagt til Jacob Nielsen til at sælge efterskrevne
jordegods, dateret 24/1 1653, hvorefter blev fremlagt Henrik Thotts befaling 28/3 1655, hvortil
Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne fremlagde en dom af bytinget 1/5 1654, samt en dom
til bytinget 7/8 1654, og Rasmus Jostsen formente, det Jacob Nielsen ikke at udstedes nogen dom,
efterdi forrige dom står ved sin fuldmagt, hvilket blev dømt.

(181)

** Bartolomeus Jacobsen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Købmand her sst for 5
sletdaler, han har udlovet til Randers by for forprang, han brugte 1650, da Bartolomeus var bisidder,
og på byens vegne skulle indfordre dem, som han blev tildømt at betale.

(182)

** Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens efterleverske her sst, efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til Johanne Nielsdatter sst for hendes anpart husleje og agerleje af 257 sletdaler, som
hun er indlagt for i fordum salig Hans Hatmagers gård og ejendom, og fremlagde en dom 21/7
1652, hvorefter der blev afsagt dom: Johanne Nielsdatter bør at betale hendes anpart husleje og
agerleje.

(188)

30/4 1655.

** Peder Jensen Købmand efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(189)

** Bertel Andersen borger her sst havde tiltale til Laurids Nielsen Mellerup sst for 19 sletdaler,
hans hustru Maren Andersdatter er blevet ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Christensen borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.



** Niels Madsen Knudstrup på sine egne og hans medbror Laurids Fussing rodemestre her sst og på
KM og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres
resterende bøsseskytteskat 1654, som de blev tildømt at betale.

(190)

** Peder Jensen Gerlev rodemester her sst lod fordele for resterende bøsseskytteskat.

** Knud Pedersen på Jørgen Lauridsen borger her sst hans vegne og på KM og byens vegne lod
fordele for resterende skatter.

** Mikkel Lassen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen guldsmed sst,
for han slog ham og skældte ham og andre dannemænd for tyve og røvere, da de var i Peder
Guldsmeds hus for at gøre ham udlæg for gæld, og forholdt døren for dem, så de ikke kunne komme
ud, og fremlagde et klagevidne 19/2 sidst forleden, og et tilbudsvidne til bytinget 19/2 sidst
forleden, samt et vidnesbyrd 5/3 sidst forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da sagen hensees
ærerørig at være, turde byfogden ikke derpå at kende, men finder samme tiltale for de tilbørlige
dommere at indkomme.

(193)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst på borgmester og råds vegne mødte i rette efter en dom
1/5 1654, hvori Jacob Nielsen er tildømt at indgå i Gertrud Pedersdatters hus og bo, registrering
vurdering og skifte at foretage og til ende gøre, som han ikke har efterkommet, hvorfor Rasmus
Jostsen på borgmester og råds vegne begærede 2.ting til Jacob Nielsen, hvortil Jacob Nielsen
fremlagde sit skriftlige indlæg, og eftersom han tilbyder imod hans vilje at indgå i samme hus, at de
derfor ikke heller bør noget 2.ting til ham at have, hvortil Rasmus Jostsen formente, at hans tilbud
ikke kunne forhindre ham sit 2.ting eftersom Jacob Nielsen sig ikke erbyder at ville den forrige dom
fyldestgøre, hvilket blev dømt.

(195)

** Jørgen Christensen på Christoffer Adamsen badskær her sst hans vegne desligeste på KM og
byens vegne lyste Christen Pedersen studiosus, salig hr Peders søn i Værum, et fuldt vold over, for
last og skade, han Christoffer Adamsen gjort har.

(196)

** Jørgen Christensen på Christoffer Adamsen badskær her sst hans vegne desligeste på KM og
byens vegne opkrævede sandemænd over Christen Pedersen studiosus for overvold overlast og
skade, han Christoffer Bartskær gjort har.

7/5 1655.

** Niels Andersen Vinter borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som
er salig Bendt Hansen gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.



(197)

** Antoni Carlsen hospitalsforstander her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Søren Ibsen
borger sst for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Bertel Andersen rodemester her sst på KM og byens vegne lod fordele for resterende skatter.

** Maren Nielsdatter, salig Jens Christensen Mollerups efterleverske, lod fordele for hovedgæld.

(198)

** mester Morten Ejler badskær her sst havde tiltale til Anders Jensen i Tånum for 5 rigsdaler
resterende badskærløn for Keld Jensen i Gjanderup. sagen blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Jens Christensen urmager her sst hans vegne såvel som på salig Søren
Andersen skrædders søn Christen Sørensen, som han er tilforordnet formynder for efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er Jens Christensen gæld skyldig, som de blev tildømt
at betale inden 15 dage.

(199)

** Hans Terkildsen handelsmand i Ribe havde tiltale til Christen Jensen Mollerup her sst efter hans
antegnelse på klæde, han har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

(200)

** Jørgen Christensen på Christoffer Adamsen badskær her sst hans vegne, desligeste på KM og
byens vegne begærede fylding på sandemænd belangende deres ed og tov at gøre over Christen
Pedersen studiosus for overlast overfald og skade, han Christoffer Badskær gjort har, hvorefter for
dem blev fremlagt synsvidne af bytinget 23/4 sidst forleden og klagevidne af samme dato, samt
tillysningsvidne og opkrævelsesvidner, hvorefter sandemændene gjorde deres tov, at da Christoffer
Badskærs klage ikke bevises, og Christen Pedersen er en gejstlig person, og hans ret er på
konsistoriet, så kendte de Christen Pedersen fri for tiltale.

(202)

** Frands Rasmussen, forrige byskriver her sst, havde i rette ladet stævne Hermand Jensen væver
her sst, som fængsligt har været anholdt i byens fængsel, for han 4/5 sidst forleden uden tilbørlig
årsag bemeldte Frands Rasmussen har overskældt truet og undsagt, såvel som hans datter Ingeborg
Frandsdatter, belangende nogen ølgæld og anden gæld, de hos ham havde at fordre, og da fremkom
Hermand Jensen og satte Frands Rasmussen borgen ved sin æres livs og halses fortabelse, at han
efter denne dag ikke skal påføre ham og hans datter fejde slagsmål og utilbørlig skælden, men
eftersom Frands Rasmussen havde ladet ham stævne for vidner og dom, så svarede Hermand
Jensen, at hvis ærerørige ord, han ham påsagt havde, vidste han ingen ret til, og han intet uærligt
vidste om Frands Rasmussen, hvorfor Frands Rasmussen på godtfolks forbøn lod sagen falde.



(203)

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, at Peder Christensen, øster Christen
Nielsens søn i Vinstrup, 20/3 sidst forleden tilsagde Jesper Lauridsen sin tjeneste, som gav ham en
halv rigsdaler på hånden, men da de søndag for påske talte med ham på Jesper Lauridsens vegne,
sagde han, at det kunne han intet gøre.

** Peder Nielsen vognmand uden Vesterport lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst spurgte Niels Jensen byfoged sst, om han ville kende hans
skudsmålsmænd for fulde eller ikke, hvortil han svarede, at han skulle få det under hans forsegling
inden 8 dage.

(204)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver på borgmester og råd deres vegne efter forrige dom til bytinget
1/5 1654 begærede 3.ting over Jacob Nielsen og fremlagde en dom 23/4, hvori Jacob Nielsen
tilkendes 1.ting at lide, hvorefter blev fremlagt en dom 30/4 1655, hvor han tilkendes 2.ting at lide,
hvorefter blev fremlagt en skudsmålsseddel, at Jacob Nielsen af sygdom og svaghed ligger i sin
sygeseng og ikke kan møde at svare for sig, så han desværre har lovligt forfald, og Niels Andersen
Vinter med fuldmagt af Jacob Nielsen fremlagde hans svar, at da hans morbror Jacob Nielsen til
3.ting søges, men for sin sygdoms skyld ikke selv kan møde, da erbyder han på hans vegne at
efterkomme dommen 1/5 1654, og sig førstkommende onsdag i salig doktor Søren Hofmands bo at
indstille, hvorefter der blev afsagt dom: da Jacob Nielsen for sygdoms skyld ikke kunne komme til
stede, da kunne han ikke noget 3.ting at lide.

(207)

** Jørgen Christensen på Morten Mortensen Vissing og Rasmus Pedersen Værum rodemestre her
sst deres vegne og på KM og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren
Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske sst, for resterende bøsseskytteskat, hun er
takseret for, som hun blev tilfundet at betale.

(208)

14/5 1655.

** Niels Madsen, forrige skriver på Mariager kloster. Mads Pedersen Essenbæk borger her sst
vidnede, at Niels Madsen og hans tjener lå til logement i hans hus fra 7/8 til 14/8 forleden år, og
desmidlertid sit regnskab forfærdigede, og 14/8 kom Christian Hansen ridefoged på Mariager
kloster og talte med Niels Madsen, og straks samme aften bestilte Niels Madsen en vogn og kørte
bort med, og 15/8 kom Christen Hansen i hans hus og spurgte om Niels Madsen, og sagde, at han
havde gjort imod ham som en skælm. andre vidnede det samme

(209)



** Niels Madsen mødte med en landstings stævning til Laurids Hornbæk her sst hans vidne at
aflægge om hvis, Niels Madsen af Mariager klosters folk er vederfaret, men han var ikke mødt.

** Jens Jensen Brask i Kovsted lod fordele for hovedgæld.

(210)

** Jens Christensen Hummelure lod fordele for hovedgæld.

** Karen Mogensdatter Peder Ankersens hustru her sst lod fordele efterskrevne, som er hende
skyldig.

** Niels Pedersen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Rasmussen i København havde tiltale til Christoffer Jensen Dons her sst for 31 sletdaler
efter hans skadesløsbrev, som er for islandske fisk. sagen blev opsat 6 uger.

(211)

** Jørgen Lauridsen her sst et afkald. Peder Nielsen borger sst gav ham afkald for al den arv, hans
hustru Karen Hansdatter efter hendes salig far arveligt kunne tilfalde, som Jørgen Lauridsen havde
haft under værgemål.

** Christen Nielsen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(212)

** Jens Andersen vægter her sst på egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne.
synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skade, Jens Andersen vægter havde, som han beskyldte
Hermand Væver sst for at have gjort, hvortil blev fremlagt en skriftlig benægtelse, hvori Hermand
Væver benægter at have gjort ham samme skade, men har årsag at klage over Jens Andersen og
hans kammerater, som på det aller ynkeligste har handlet med ham og slæbt ham i fængsel, hvor
han måtte ligge 3 dage og nætter.

** Jens Andersen vægter her sst på egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav
last og klage over Hermand Jensen væver sst for sårmål og skade, han Jens Andersen vægter gjort
har 4/5 sidst forleden, hvorefter Hermand Jensen fremlagde sin skriftlige benægtelse.

(213)

** Anders Andersen Prim lod fordele for hovedgæld.

** Peder Jensen, forrige foged på Hagsholm, på sin husbond Oluf Parsbergs vegne havde tiltale til
Anders Mikkelsen, forrige boende i Vitten, for 10 rigsdaler resterende restants og landgilde, som er
uddraget af salig Rasmus Gundesens restants, Jernit vedkommende. sagen blev opsat 6 uger.

(214)



21/5 1655.

** Mads Pedersen. efterskrevne vidnede, at 31/10 1653 bekom salig Niels Mollerup 11 tønder malt
af Mads Pedersen, som blev nedført til Hestemøllen, og derfra til Niels Mollerups hus.

(215)

** Mads Pedersen Essenbæk her sst. efterskrevne, som af bytinget var opkrævet, afhjemlede, at de
var i salig Niels Nielsen Mollerups efterladte hus sst der at syne og se, hvis endnu fandtes i behold
af hvis varer, Mads Pedersen Essenbæk hans steddatter Maren Nielsdatter på hendes fædrene arv
havde med leveret, der hun kom i ægteskab med Niels Mollerup, og da befandtes efterskrevne gods.
varsel til Niels Jensen Hadsten og talte med hans hustru Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatter og
Jens Mogensen.

(216)

** Mads Pedersen et andet vidne. Knud Rasmussen snedker her sst vidnede, at 15/9 1653 var han i
Mads Pedersen Essenbæks hus og førte derfra til Niels Mollerups hus efterskrevne gods, som var af
Maren Nielsdatters patrimonium.

(217)

** Søren Jespersen felbereder. Lennart Jørgensen felbereder her sst vidnede, at 26/4 1652 var han i
hans salig far Jørgen Gynthers hus sst, der Morten Eriksen skomager sst bekom den efterskrevne
sidste rest af hans hustru Kirsten Tomasdatters arvegods, som hun var tilfaldet efter hendes salig
far, som salig Jørgen Gynther havde været værge for.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Carl Murmester for hans lejermålsbøder, hvoraf han
kun kunne betale 6 sletdaler.

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(218)

** Christen Tomasen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens Sørensen bromand
sst for 20 sletdaler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** doktor Egidius Jensen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Laurids Nielsen her sst for
6 sletdaler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(219)

** Iver Jensen Bandsbøl, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Niels Jensen Hadsten for 459 sletdaler efter deres afregning 5/9 1649, og fremlagde to



skadesløsbreve, dateret 29/4 1648 og 5/9 1649 og dernæst en afregning 5/9 1649, hvorefter Niels
Hadsten fremlagde sit skriftlige forsæt, og derefter et fragtbrev til skibet Fortuna, hvorpå af Niels
Hadsten blev fremlagt Iver Jensens skriftlige svar til Viborg landsting, og dernæst en landstingsdom
13/9 1654, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Hadsten bør at betale efter hans skadesløsbreves
formelding.

(223)

** Niels Jensen KM byfoged efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jensen guldsmed her
sst, for han 8/2 sidst forleden har skældt ham for en skælm og en røver og fremlagde et tingsvidne
16/10 1654, hvorpå blev afsagt dom: eftersom sagen hensees til ærerørig, den da for de gode
landsdommere at indkomme.

(224)

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som rester med deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale, eller de med
fængsel og jern at straffes på deres krop.

** Mads Jensen Albæk rodemester her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anne Poulsdatter
salig Tomas Vissings sst for resterende skatter for 1653-54, som hun blev tildømt at betale.

(225)

** Jens Pedersen Spliid borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, og fremlagde hans regnskabsbog og et udtog deraf, hvorefter gældnerne blev
tildømt at betale deres gæld.

(226)

** Jens Andersen vægter på egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste
Hermand Væver et fuldt vold over for sårmål og skade, han Jens Andersen gjort har.

** Jens Andersen vægter på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Hermand Jensen Væver for sårmål og skade han Jens Andersen gjort
har.

(227)

** Morten Mortensen Vissing lod fordele for hovedgæld.

** Peder Christensen borger her sst til 4.ting lod udæske af Søren Sørensen borger her sst hans
fordelte og lovsøgte mand Christen Pedersen murmand efter forrige delevidnes indhold.

** Søren Christensen borger her sst og tilforordnet værge for salig Niels Jespersens to børn sst på
deres vegne fordrede 4.ting til Christen Jensen sst, belangende forsikring for salig Niels Jespersens
to børn Jesper Nielsen og Laurids Nielsen anlangende deres tilfaldne arv efter deres salig far,



hvorefter Christen Jensens fuldmægtig på hans vegne forsikrede Søren Christensen efter
skiftebrevets indhold.

(228)

** Christoffer Jensen Dons borger her sst havde tiltale til Tøger Jacobsen sst, for han har taget hans
fordelte og lovsøgte pige Anne Christensdatter i tjeneste, som uden tilbørlig årsag bortrømte af
Christoffer Jensens tjeneste, og satte i rette og formente at Tøger Jacobsen bør at betale ham dobbelt
så meget, som hans halve års løn, som er 6 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne, som rester med deres voldsbøder, som de er faldet for til KM, som de blev tildømt at
betale.

(229)

** Christen Jensen Havrum et skøde. Mads Poulsen KM tolder her sst, at eftersom han har været
forårsaget i sin betaling af Niels Jensen Fovlum sst efter sin forpligt ved dom 9/4 1655 at annamme
til ejendom de tre parter af den gård, som salig Niels Nielsen Mollerup påboede og afdøde, og hans
efterladte hustru Maren Nielsdatter endnu besidder, så har han i dag skødet den til Christen Jensen
Havrum borger sst.

(230)

28/5 1655.

** Niels Jensen Hadsten rådmand her sst. Christen Matiasen sst vidnede, at 7/5 sidst forleden var
han i Maren Nielsdatters hus sst for at forkynde en landstings stævning for hende, og da tog hun fat
i stævningen, og han holdt også ved, så blev stævningen noget udrevet i den ene side imellem deres
hænder, men om den var så meget udrevet, den tid han leverede den til Niels Hadsten, vidste han
ikke.

(231)

** Niels Jensen Hadsten rådmand her sst et andet vidne. Jens Pedersen sst vidnede det samme, som
i ovennævnte vidne.

** Mads Pedersen Essenbæk borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christen Nielsen Prim borger her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Nielsdatter salig Jens Christensen Mollerups lod fordele for hovedgæld.

** Christen Jensen Mollerup lod fordele for hovedgæld.

(232)



** Jørgen Christensen på Hans Olufsen possementmager her sst hans vegne og på KM og byens
vegne lod opkræve sandemænd over Laurids Pedersen skrædder sst for sårmål og skade, han Hans
Olufsen gjort har.

** Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens efterleverske her sst. efterskrevne vurderede
efterskrevne gods, som hun tilbød Morten Mortensen i Vellev at indløse.

** Jørgen Christensen på Jon Christensen Skalmstrup borger her sst og på KM og byens vegne.
synsmænd afhjemlede syn en halv ager, som Jon Christensen tilhørte, og som var slet nedkørt, og
var gjort en stor hulvej derpå, så han deraf ikke kunne komme i jorden, og den at oppløje, som han
beskyldte Jens Back vognmand for at have nedkørt.

(233)

** Jørgen Christensen på Jon Christensen Skalmstrup borger her sst og på KM og byens vegne gav
last og klage over Jens Back vognmand uden Vesterport for skade, han har gjort Jon Skalmstrup på
en halv ager.

** Christen Nielsen Prim borger her sst havde tiltale til Niels Ibsen Vestrup for efterskrevne gæld.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Christen Jensen Mollerup sst for 16 rigsdaler og Rasmus
Sørensen hattemager for 6 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Mogensen slotskriver på Dronningborg slot. synsmænd afhjemlede syn til Dronningborg
kornlofter, anlangende hvis brøstfældighed, som derpå fandtes, og da var en del af lofterne
nedfaldet.

(234)

** Niels Mogensen slotskriver på Dronningborg. synsmænd afhjemlede syn på Dronningborg
kornlofter, anlangende hvis brøstfældighed derpå fandtes.

(235)

** Jørgen Christensen, forrige foged på Ulstrup og nu værende i Østergård, havde tiltale til Morten
Nielsen ladefoged her sst for 13 sletdaler for 4 tønder byg, han bekom af Jørgen Christensen i maj
1651, som havde købt det af Keld Christensen i Torup, som var af bispens tiende. sagen blev opsat
6 uger.

(236)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg havde tiltale til salig Rasmus Bendtsen og Jacob Bendtsen
fordum borgere i Randers deres arvinger for 44 rigsdaler, som er husleje og agerleje af den
hovedejendom og gård, som hans salig far Bendt Hansen iboede og afdøde, såvel som den 8.part i
Anne Lydiksdatters gård og ejendom. sagen blev opsat 6 uger.



** Niels Andersen Vinter på sin hustrus tjenestepige Inger Rasmusdatters vegne havde tiltale til
Mariche Henrichsdatter salig Rasmus Bendtsens med hendes medarvinger for 2 års løn for 1645 til
1647, hun salig Rasmus Bendtsen og Mariche Henrichsdatter aftjent har, hvert år 6 sletdaler. varsel
til efterskrevne medarvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(237)

** Niels Andersen borger her sst afæskede af doktor Niels Bendtsen i Ålborg skøde på den
hovedgård her sst, som salig Rasmus Bendtsen sidst påboede og afdøde, som han ham solgt har.

** Niels Andersen Vinter borger her sst havde tiltale til Mariche Henrichsdatter, salig Rasmus
Bendtsens efterleverske, og hendes medarvinger efter salig Rasmus Bendtsen, for 92 rigsdaler, som
salig Bendt Hansen har godsagt på salig Rasmus Bendtsens vegne til Anne Ramel salig Malte Juels
til Gesinggård til marts 1639 at betale, og hans arvinger både til byting og landsting er blevet
tildømt at betale med rente til 1655 126 rigsdaler, hvilket de ikke har villet betale. varsel til
efterskrevne medarvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(239)

** Tomas Poulsen borger her sst havde tiltale til Mariche Henrichsdatter, salig Rasmus Bendtsens
efterleverske, og hendes medarvinger for hans andel pro kvota, som til fru Anne Ramel af salig
Rasmus Bendtsens bortskyldige gæld betaltes, hvilke efterskrevne gæld sig i den salig mands
efterladte bo igen at søge. varsel til efterskrevne medarvinger. sagen blev opsat 6 uger.

(240)

11/6 1655.

** oberst Christian Friis. synsmænd afhjemlede syn på Randers fjord på en ny laksegård nedenfor
Skidengård, som aldrig tilforn har været laksegård, som er Skidengård til stor skade på hendes
fiskeri, samt syn på 10 engknapper, som hører til Skidengård og Lovgård. varsel til Mogens Kås til
Støvringgård og Maren Hansdatter i Østrup, salig Peder Østrups, med flere.

** Johanne Poulsdatter, salig Jørgen Gynthers efterleverske her sst. efterskrevne vidnede, at de var i
beskikkelse hos Søren Jespersen felbereder borger her sst og tilbød ham alt hvis gods, Karen
Jørgensdatter efter skiftebrevs indhold tilfaldt, hvortil han svarede, at det ville han til sig annamme
på hendes mors vegne.

(241)

** Jens Andersen vagt på egne vegne Jørgen Christensen på KM og byens vegne. efterskrevne
stadstjenere vidnede, at da de skulle tage hjem en væver, og sætte ham i limhuset, da stod han i Poul
Bogbinders dør med en dragen kniv i hans hånd, og sagde, at hvilken, som kom først ind ad døren,
skulle han tage på stedet, men da de ville have ham ud af døren, da havde ham grebet Jens
Andersen i håret og med hans tænder bed ham i hans højre arm, så Claus Jensen vristede Hermand
Vævers tænder af Jens Andersens arm.

** Jens Lauridsen lod fordele for hovedgæld.



** Mikkel Jensen Værum borger her sst lod fordele for hovedgæld.

(242)

** Karen Mogensdatter lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jacob Rasmussen rodemester her sst på KM og byens vegne lod fordele efterskrevne, som rester
med deres resterende bøsseskytteskat.

** Tomas Poulsen borger her sst havde tiltale til Jesper Christensen tømmermand her sst for 12
rigsdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 18/8 1650. sagen blev opsat 6 uger.

(243)

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne, at eftersom Frands Rasmussen, forrige
byskriver sst, for nogen tid siden er blevet forordnet til formynder for nogen umyndige børn, og
endnu hensidder med en stor del af deres tilfaldne arv, som han hidindtil ikke har villet betale,
hvorfor borgmester og råd har været forårsaget over ham at lade hente dom og dele til dets betaling,
hvorfor de forbyder KM byfoged at tilstede ham hans ejendomme at bortsælge pantsætte eller
afhænde.

** Laurids Sørensen Hornbæk borger her sst havde tiltale til Niels Sørensen i neder Hornbæk efter
efterskrevne udtog af hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(245)

** Søren Christensen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(246)

** Niels Pedersen her sst på sin bror Poul Pedersens vegne sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis
brøstfældighed, som fandtes på et halvtagshus, som stod op til Poul Pedersens lade.

** Jon Christensen borger her sst. Jørgen Tomasen borger og skomager i Århus på sin søster Anne
Tomasdatter, nu tilholdende i København, hendes vegne gav ham afkald for al den arvelod, som
hans søster efter hendes salig mor arveligt kunne tilfalde.

** Jørgen Tomasen borger og skomager i Århus. Anne Tomasdatter, tilholdende i København, gav
hendes bror Jørgen Tomasen fuldmagt til at give Jon Christensen afkald for hvis gods, han har haft
under hænder for hende at forvalte, som hun arveligt var tilfaldet efter hendes salig mor.

** Inger Nielsdatter her sst begærede hendes skudsmål, hvortil efterskrevne dannemænd svarede, at
så længe de havde kendt hende, havde hun forholdt sig ærligt troligt kristeligt og vel, og fremlagde
en varselseddel, hvori Peder Christensen, barnfødt i Vore i Dronningborg len, gør vitterligt for alle,
at eftersom Inger Nielsdatter har ladet ham stævne med en kapitels stævning til Århus kapitel
anlangende, at hun vil have deres trolovelse magtesløs kendt, efterdi at det nu er på det 10.år deres



trolovelse stod i Randers, og han siden hende har forladt, og med en kvindesperson i København
avlet barn, hvorfor han vil være hendes stævning gestændig.

(247)

** Niels Jensen Hadsten rådmand her sst med en landstings stævning stævnede Niels Jensen
byfoged sst for en dom, han til bytinget 21/5 sidst forleden afsagt har, imellem ham og Iver Jensen
Bandsbøl sst, hvori han er tildømt at betale til Iver Jensen hovedstol og rente 592 sletdaler, hvorfor
han beskylder byfogden for ikke at ville agte hvis breve og dokumenter såvel som hans benægtelse,
som blev gjort samme dag, eller Iver Jensens eget underskrevne bevis, hvorfor han formener, at
samme dom magtesløs bør st være.

(248)

** Niels Jensen Hadsten rådmand her sst med en landstings stævning stævnede Maren Nielsdatter,
salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske sst, for en registrering hun 8/3 1654 har ladet oprette
efter hendes salig husbonds død, hvilken registrering ikke så noksom ret at være gjort, at den bør
nogen magt at have, mens magtesløs at blive.

(249)

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Gertrud Pedersdatter,
salig doktor Søren Hofmands efterleverske, angående alt, hvis han for hende har bestilt til denne
dag, om hun ikke bør give ham kvittering derfor, og fremlagde en beskikkelse 9/5 1655 samt en
seddel, dateret 6/2 1655, og  Jacob Nielsens skriftlige indlæg. (dom ikke indført)

(252)

** Jørgen Christensen på Jon Christensen Skalmstrup vegne og på KM og byens vegne lyste Jens
Back vognmand her sst vold til for skade, han Jon Skalmstrup gjort har.

** Johan Adolf Ernst borger i København efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Niels Jensen
Hadsten for 179 mark lybsk, som er 89 sletdaler efter hans udgivne brev af 30/10 1648, som han
blev tildømt at betale.

(253)

** Jens Andersen vagt og Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på
sandemænd deres ed og tov at gøre over Hermand Jensen væver her sst for sårmål og skade, han
Jens Andersen gjort har, hvorfor blev fremlagt klagevidne af bytinget 14/3 sidst forleden, og
Hermand Vævers skriftlige benægtelse, og derefter fremlagt et synsvidne 14/5 sidst forleden samt
opkrævelsesvidner og skriftlige vidnesbyrd, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, og
svor Hermand Jensen et fuldt vold over.

(255)

** Peder Lassen licentiat her sst havde tiltale til Jens Pedersen hattemager sst for 7 rigsdaler, han er
ham skyldig blevet. sagen blev opsat 6 uger.



(256)

** Peder Jensen Vissing rodemester her sst på KM og byens vegne efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til efterskrevne, som rester med deres påbudne skatter, som de blev tildømt at betale.

(257)

18/6 1655.

** Niels Jensen byfoged her sst. Christen Jensen Mollerup sst tilstod at være Hans Terkildsen i Ribe
skyldig 26 daler efter hans regnskabs formelding 23/3 1655.

** Søren Andersen her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jens Jensen Brask i Kovsted lod fordele for hovedgæld.

(258)

** Peder Christensen her sst på borgmester og råds vegne opkrævede synsmænd at syne to ny huse
og staldgårde, Johan Jørgensen har ladet opsætte nord for byen, hvorvidt de findes på byens grund
at være opsat.

** Jørgen Christensen på Jon Christensen Skalmstrup borger her sst hans vegne og på KM og byens
vegne opkrævede sandemænd, deres ed og tov at gøre over Jens Sørensen Back vognmand her sst
for skade, han Jon Christensen gjort har.

** Maren Nielsdatter, salig Niels Nielsen Mollerups efterleverske her sst, opkrævede 6 dannemænd
at vurdere og taksere al den salig mands efterladte midler og formue efter derpå tilforn gjorte
registrering.

** Peder Christensen her sst på borgmester og råds vegne opkrævede 5 synsmænd til at syne og
besigtige Jens Nielsen Skrivers fortov, som han har ladet sætte på hans ny grund på torvet.

(259)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst. efterskrevne vidnede, at de havde været med byfogden i
Frands Rasmussen forrige byskrivers hus sst at gøre Mikkel Tygesen udlæg for 63 sletdaler, han og
hans arvinger var ham skyldig, hvortil blev udlagt en lille have.

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne lod opsige til Johan Jørgensen og Anne
Poulsdatter, salig Tomas Vissings, den gyde, som dem af byens jord nogen lang tid er bevilget uden
Nørreport.

** Anker Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham
gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(260)



** Hans Terkildsen handelsmand i Ribe efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Jensen
Mollerup her sst for klæde, han har bekommet efter hans regnskabsbog, 26 sletdaler, som han blev
tildømt at betale.

(261)

** Mads Hansen rådmand her sst. Matias Knudsen, borger i Viborg, med hånd og mund gav Mads
Hansen og hans arvinger på sin hustru Mette Rasmusdatter og egne og deres arvingers vegne en
tryg urykkelig og uigenkaldende afkald for al den arv, hans hustru efter hendes salig far Rasmus
Sørensen Vissing, som boede og døde i Randers såvel og efter hendes søster salig Kirsten
Rasmusdatter og hendes salig farbror Søren Sørensen, som boede og døde i København, kunne være
tilfaldet.

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne. Gregers Jensen hyrde i Lem vidnede, at han så,
at Jens Jensen, som tjener Peder Knudsen i Lem, skar tørv på Randers mark langt inden for
markskellet, og Gregers Jensen lovede, at han ikke skal drive med Lem hjord på Randers mark.

25/6 1655.

(262)

** Jens Nielsen borger her sst havde tiltale til hans halvbror Christen Nielsen sst for 50 sletdaler og
for adskilligt, han har bekostet på ham. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Jørgensen borger her sst havde tiltale til Niels Poulsen for 5 sletdaler husleje. sagen blev
opsat 6 uger.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(263)

** Niels Andersen Vinter her sst fremlagde et skriftligt forbud, hvori han æskede af salig Rasmus
Bendtsens arvinger, at de straks ryddelig gør den hovedgård og ejendom i Randers, salig Rasmus
Bendtsen sidst iboede og fradøde, og forbød Mariche Henrichsdatter salig Rasmus Bendtsens
efterleverske ikke efter denne dag samme gård sig at må besidde.

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne. synsmænd afhjemlede syn på Jens Nielsens nye
gård og hans fortov her sst, som de overmålte.

(264)

** Christen Nielsen her sst havde tiltale til Jens Nielsen sst for hvis penge, han er ham skyldig, han
på hans vegne har udlagt, og fremlagde en antegnelse på hvis hans bror Jens Nielsen er ham pligtig.
sagen blev opsat 6 uger.

(265)



** Søren Nielsen Hornbæk, danske skolemester her sst, lod læse og påskrive en seddel, hvori han
på sin salig bror Jens Nielsen Hornbæk, som forrige tjente som lektiehører i den latinske skole sst
hans efterladte arvingers vegne, stævnede den salig karls kreditorer, at møde med bevis 26/6 i hans
efterladte bo, som er blevet registreret og forseglet, straks den salig karl var lagt på strå.

(266)

** Sidsel Jensdatter, salig Mikkel Jacobsens Swertfegers her sst, lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Jostsen rådhusskriver her sst på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde
tiltale til Maren Nielsdatter (hendes søn Christen Jensen) salig Jens Mollerups og Anne Troelsdatter
salig Niels Kyvlings, Ingeborg Pedersdatter salig Carsten Hatstafferers, Maren Mikkelsdatter salig
Anders Andersens, Mette Sørensdatter salig Anders Smeds, for de ikke har villet gøre rigtigt skifte
og deling efter deres salig husbond, som de blev tildømt at gøre.

(267)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd belangende deres ed
og tov at gøre over Jens Back vognmand for skade, han Jon Christensen her sst gjort har og
fremlagde synsvidne til bytinget 28/5 sidst forleden og klagevidne af samme dato, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov, at da det ikke bevises med vidnesbyrd, at Jens Back har gjort
samme skade, så svor de ham fri.

(268)

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne. Jon Jensen og Jens Jensen, som tjener i Lem,
tilstod og bekendte, at de havde skåret nogen tørv på Randers mark, som kunne være så meget som
et halvt læs.

** Peder Christensen borger her sst på borgmester og råds vegne. synsmænd afhjemlede syn på
tørv, som var skåret på Randers mark, som var overtørv til at brænde.

(269)

3/7 1655.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst. Tøger Jacobsen borger sst vidnede, at han ikke vidste
andet med ham end det som ærligt er.

** Christen Snedker borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske, til 4.ting lod udvise Rasmus Sørensen
smed her sst fra den gård, han påboede.

** Christen Nielsen vognmand uden Nørreport lod opsige til Hans Madsen Værum borger her sst
den staldgård, han nu iboer.



(270)

** Mads Poulsen her sst opkrævede 6 uvildige dannemænd at møde i hans hus at opbryde og
vurdere en forseglet pakke, som Jørgen Mogensen har ham pantsat.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Tøger Jacobsen
borger sst, for han har taget hans fordelte tjenestepige Anne Christensdatter i tjeneste, og fremlagde
et delevidne 26/2 og et udæskelsesvidne 26/3 sidst forleden. (dom er ikke indført)

(271)

** Anker Pedersen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Laurids Sørensen
Hornbæk borger her sst for 7 sletdaler efter hans regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

** Jørgen Christensen på KM borgmester og råd og byens vegne gav last og klage over Jens Jensen
og Jon Jensen, tjenende i Lem, for ulovligt tørveskær, som de har skåret på Randers mark.

** Jørgen Christensen på borgmester og råds og på KM og byens vegne lyste Jon Jensen og Jens
Jensen, tjenende i Lem, et fuldt vold til for tørveskær, de har skåret på Randers mark.

(272)

9/7 1655.

** Mads Poulsen her sst. efterskrevne vidnede, at Mads Poulsen for dem opbrød to forseglede
pakker, som Jørgen Mogensen, boende i Ålborg, havde pantsat ham for 74 sletdaler, hvorefter de
vurderede efterskrevne klæde.

** Anne Lauridsdatter her sst lod udvise Laurids Rasmussen Skriver fra den gård, han nu påboer.

(273)

** Christen Nielsen Prim borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Ibsen i
Vinstrup for 5 sletdaler, som rester på et par støvler, som han blev tildømt at betale.

** Jacob Nielsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Jensen Mollerup sst for 16
rigsdaler og Rasmus Sørensen Hatmager for 3 rigsdaler, som de blev tildømt at betale.

(274)

** Niels Andersen Vinter borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mariche
Henrichsdatter, salig Rasmus Bendtsens efterleverske, og hendes medarvinger for 92 rigsdaler, som
er den 3.part af 278 rigsdaler, som salig Bendt Hansen har godsagt for på salig Rasmus Bendtsen
vegne til fru Anne Ramel salig Malte Juels til Gesinggård. (dom er ikke indført)

(275)



** Niels Jensen byfoged tilbød Laurids Sørensen Hornbæk alt det efterskrevne udlægsgods, som
ham var udlagt for hvis, han var Niels Jensen skyldig, om han det ville indløse.

** Henrik Thott, KM befalingsmand på Dronningborg, lod fremlægge en skriftlig advarsel,
eftersom erfares, at i Spentrup kirke, der salig hr Erik Pedersen blev begravet, skal være fundet i
kirken, der de opkastede graven til den salig mands lig, en sort lerpotte med nogle stykker smeltet
sølv og adskillige gamle slags pendinge i, som ikke lovligt er oplyst og givet kirkens patron til
kende, men er solgt og afhændet, da gives til kende, at hvem sligt har bekommet og ikke giver det
til kende for øvrigheden på Dronningborg, skal de vide at svare og stå til rette derfor og lide som for
andet uhjemlet.

** Mikkel Tygesen rådmand her sst havde tiltale til Mariche Henrichsdatter, salig Rasmus
Bendtsens efterleverske, og hendes medarvinger for 92 rigsdaler, som han har lovet og godsagt på
salig Rasmus Bendtsens vegne til fru Anne Ramel salig Malte Juels til Gesinggård, som er den
3.part af 278 rigsdaler. sagen blev opsat 8 uger.

(276)

** Peder Christensen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Oluf Parsberg, befalingsmand på Vestervig kloster, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Anders Sadelmager, forrige boende i Viborg, for 10 rigsdaler resterende restants af landgilde efter
en fortegnelse, som er uddraget af salig Laurids Gundesens restants 1645-1651, hvortil Anders
Sadelmager svarede, at han ikke boede på den ejendom i Vitten de åringer, som han tiltales for, og
fremlagde kvitteringer, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke bevises, Anders Sadelmager at
have opsagt den ejendom, han har haft i brug, så bør han sig for den gode mand selv at erklære, og
dersom han findes skyldig, da inden 15 dage at betale.

(278)

** Jørgen Christensen, forrige foged på Ulstrup, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Morten
Nielsen Ladefoged her sst for 13 sletdaler for 4 tønder byg, som han bekom 1651, hvortil Morten
Nielsen fremlagde en dom af bytinget 5/9 1653 samt kvittering fra Hartvig Olufsen i Torup på 8
sletdaler for 4 tønder byg, hvorfor han ikke kunne tilkendes at betale Jørgen Christensen 13
sletdaler, som han må søge hos Keld Christensen og Hartvig Olufsen i Torup.

(279)

** Tomas Poulsen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mariche Henrichsdatter,
salig Rasmus Bendtsens efterleverske, og hendes medarvinger efter salig Rasmus Bendtsen for hans
andel pro kvota af 278 rigsdaler, som er 92 rigsdaler med rente, som er resten af den gæld, Tomas
Poulsen med Mikkel Tygesen og salig Bendt Hansen havde lovet og godsagt til fru Anne Ramel
salig Malte Juels til Gesinggård for salig Rasmus Bendtsen efter hans brevs indhold, som de har
indløst, og i den salig mands bo at søge, og fremlagde samme skadesløsbrev, dateret 3/3 1649,
hvorefter blev fremlagt to domme, den ene af bytinget 20/7 1653 og den anden af Viborg landsting
12/10 1653, og Tomas Poulsens skriftlige forsæt, hvorefter blev afsagt dom: Mariche
Henrichsdatter bør af fællesboet at betale 128 rigsdaler til Tomas Poulsen.



(281)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Rasmus Bendtsens
og Jacob Bendtsens, fordum borgere i Randers, deres arvinger for 44 rigsdaler, som er den husleje
og agerleje af den hovedejendom og gård, som hans salig far Bendt Hansen iboede og afdøde, såvel
som af den 8.part af Anne Lydiksdatters gård, og fremlagde et voldgiftsvidne 9/12 1648, hvorefter
blev afsagt dom: (dom er ikke indført)

(282)

** Inger Rasmusdatter, Niels Vinters tjenestepige her sst, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Mariche Henrichsdatter, salig Rasmus Bendtsens efterleverske her sst, og hendes medarvinger for to
års løn 1645-1647, som hun blev tildømt at betale.

(283)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse
havde tiltale til Maren Jensdatter, salig Jens Havrums, med sine børn Christen Jensen og Jens
Jensen, for de sig entholder ikke at ville færdig gøre registrering og skifte efter den salig mand (dom
er ikke indført)

(284)

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst lod udvise Anders Sadelmager og Hans Drejer af de våninger
og ejendomme, de påboer.

** Hans Hansen, kornmåler på Dronningborg, på Niels Mogensens vegne. synsmænd afhjemlede
syn til en ny bro, som er gjort imellem slottet og byen, hvortil er forbrugt efterskrevne materialer.

** Søren Nielsen Hornbæk på sine egne og medarving Christen Sørensens vegne afsagde arv og
gæld efter sin salig bror Jens Nielsen, hører i latinske skole her sst, og de efter denne dag intet
videre med arv eller gæld at ville befatte.

16/7 1655.

(285)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst på borgmester og råds vegne. Anne Tomasdatter vidnede,
at hun mødte Niels Sørensen skomagersvend på gaden og hun bad han godaften, og da svarede han,
drives djævlen i din hundsfot, er gaden ikke så bred, at du kan gå omkring, og i det samme slog han
hende på munden og stødte hende, så hun faldt omkuld, hvorefter hun lå ved sin seng i 14 dage, og
Christen Simonsen buntmager vidnede, at samme skomagersvend kom ind i hans hus med en ladt
puffert, som han skød af ud af vinduet, hvorover hans hustru blev meget forskrækket, og mod aften
kom han igen og overfaldt hans hustru Sofie Hansdatter med hug og slag, og søgte hende med en
skærekniv, hvorover hun endnu ligger ved sin seng, og Niels Sørensen forrige bytjener og vagt
vidnede, at da de ville indsætte Niels Sørensen skomagersvend i byens fængsel, sled han sig løs og
undløb, og Markus Hansen murmestersvend vidnede, at samme skomagersvend kom ind i Niels
Knejsteds hus og sagde, sidder i her i hundsfotte og gaber som nogen får, hent mig en potte vin, og



tog en lille bøsse og greb ham fat og bed ham igennem trøjen på hans arm et stort hul, og andre
vidnede, at efter skomagersvenden var kommet fra København, havde han sagt, at han ville lade den
røde hane gale over Randers, og djævlen skulle fare i den gamle skælm borgmester Peder Ankersen
hans sønner, som han ville skyde ihjel.

(286)

** Jacob Nielsen her sst lod udvise Anders Sadelmager og Hans Drejer fra de våninger, de påboer.

(287)

** Johan Jørgensen lod udvise Jens Villadsen bødker og Niels Poulsen Furland fra de våninger, de
påboer.

** Johan Jørgensen lod fordele efterskrevne for resterende husleje.

** Christen Jensen Kovdal her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Jensen Kovdal lod fordele for hovedgæld.

** Søren Ibsen borger her sst havde tiltale til Christen Jensen Korning for 6 sletdaler, han er ham
skyldig efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(288)

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne havde tiltale til Tomas Poulsen sitzhaftig her sst
for han sig ikke vil lade bekvemme til at indgå i salig mester Tøger Pedersens efterladte hus og bo,
og på den salig mands umyndige børns vegne, som han er ret født værge for, overvære registrering
og vurdering af den salig mands efterladte middel og formue, og fremlagde en beskikkelse til salig
mester Tøger Pedersens efterladte hustru Kirsten Mortensdatter angående at lade hendes salig
mands bo registrere, dateret Randers rådstue 25/4 1653, og derefter blev fremlagt en beskikkelse til
Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands, og Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger
Pedersens, med påmindelse om hver især at beramme en vis dag til registrering af deres salig
husbonds formue, dateret Randers rådstue 27/6 1653, hvortil Kirsten Mortensdatter svarede, at hun
ville tale med Tomas Poulsen derom, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse til Kirsten
Mortensdatter og Tomas Poulsen, som er børnenes rette fødte formynder og nærmeste fædrene
frænde, dateret Randers 20/2 1654, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse til borgmester og råd, at
da de nu på 2.års tid nogle gange har hende anmodet til hvad tid, hun ville skifte med hendes børn,
da har hendes svar altid været, at når de gode mænd ville sig indstille, ville hun være tilfreds,
hvorfor hun begærer af dem svar, af hvilken årsag, de har gjort så langt et ophold, dateret 4/3 1654
Kirsten Mortensdatter, hvorpå blev givet til svar, at Kirsten Mortensdatter såvel som salig mester
Tøger Pedersens morbror, de umyndige børns rette fødte værge, Tomas Poulsen, burde efter sidst
udgangne KM reces sig at have forholdt med den salig mands bo, i det ringeste, rigtigt at have ladet
registrere, hvorefter blev fremlagt en anden beskikkelse til borgmester og råd, at de ordinerer det så,
at skifte og registrering kunne ske, dateret Randers 6/3 1654 Kirsten Mortensdatter, salig Peder
Tøgersens efterleverske, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse, hvori borgmester og råd begærer af
Kirsten Mortensdatter og Tomas Poulsen at de straks en vis dag vil navngive, samme registrering
skifte og deling kan foretages, dateret Randers rådstue 9/3 1654, hvorefter blev fremlagt en



beskikkelse fra Tomas Poulsen 9/3 1654 samt fra Kirsten Mortensdatter, dateret 22/5 1654,
hvorefter blev fremlagt en beskikkelse til borgmester og råd, dateret Randers 2/5 1654 Kirsten
Mortensdatter, med efterfølgende påskrift, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse til borgmester og
råd, dateret Randers 22/5 1654 med påskrift, at borgmester og råd har berammet 24/5 til
registrering, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse til borgmester og råd 3/7 1655 fra Kirsten
Mortensdatter, og derefter blev fremlagt en beskikkelse, dateret Randers 7/7 1655 Tomas Poulsen.
varsel til Tomas Poulsen Kirsten Mortensdatter og hendes børn Morten Tøgersen Peder Tøgersen
Ingeborg Tøgersdatter Margrete Tøgersdatter. sagen blev opsat 4 uger.

(301)

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst og hans søster Maren Nielsdatter. vurderingsmænd tilstod, at
de vurderede 35 sjællandske alen bleget hørgarns lærred, som Niels Nielsen Embedsbo havde
pantsat dem.

(302)

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst begærede 1.ting til Gertrud Pedersdatter efter forrige dom 11/6
sidst forleden, og efter hans indlæg til hans salig brors kone Gertrud Pedersdatter, eftersom han har
forvaltet en del af hans salig brors formue, som han har gjort hende rigtigt regnskab for, hvorfor han
begærer, at hun vil give ham nøjagtig kvittants.

** Niels Jensen KM byfoged her sst på KM og rettens vegne. synsmænd afhjemlede syn til Maren
Pedersdatter Fussings, Hans Drejers hustru, som druknede ved Østergrave, og hun havde ikke
nogen sår blå eller blodige slag i nogen måde.

(303)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn til Løjborggård for hvis
brøstfældighed derpå befindes. varsel til Mariche Henrichsdatter og hendes medarvinger.

(305)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand her
sst for et indlæg, Iver Jensen har gjort og ladet udstede til Viborg landsting 22/10 1649, hvilken
seddel Niels Jensen Fovlum ikke fra sig vil levere, skønt han ingen fuldmagt dertil har, hvorefter
blev fremlagt en dom af bytinget 27/11 1654 og en beskikkelse, hvori Iver Jensen begærer af Niels
Jensen Hadsten rådmand sst, at han vil fra sig levere samme brev, dateret 10/10 1654, med
påskrevet svar. sagen blev opsat 6 uger.

(307)

** Jacob Andersen kæmner på borgmester råd og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn til hvis
brøstfældighed, som findes på skibbroen.

(308)



** Niels Jensen på KM vegne havde tiltale til Anne Nielsdatter tjenende Anne Andersdatter, salig
Frederik Jørgensens, for 6 rigsdaler lejermålsbøder, som hun er faldet for til KM. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Jensen på KM vegne havde tiltale til Villads Rasmussen her sst for hans bøder 10
rigsdaler, han er faldet for til KM, for han har ladet sig syne, og ikke forfulgt hans klage. sagen blev
opsat 6 uger.

23/7 1655.

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne. efterskrevne, som var 8 mænd for 8 dage siden,
da Rasmus Skriver forhvervede vidner over Niels Sørensen skomagersvend, da kom Rasmus
Rasmussen skrædder indenfor de gamle tingstokke og for retten gav mange ukvemsord, og sagde,
det var nogen løgnagtige og købevidner, som borgmester og råd lod forhverve.

(309)

** Peder Pedersen Vissing her sst lod fordele for hovedgæld.

** Kirsten Mikkelsdatter, salig Peder Kocks efterleverske her sst, lod fordele for hovedgæld.

** Iver Jensen Bandsbøl her sst lod fordele for hovedgæld.

(310)

** Bertel Andersen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Jensen på KM og rettens vegne opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre over Maren
Fussings, som druknede ved Østergrave.

** Christen Simonsen buntmager her sst. Hans Olufsen borgersøn her sst gav hans stedfar Christen
Simonsen afkald for al den arv, han efter sin salig far Oluf Jensen buntmager, fordum borger sst,
arveligt tilfaldet var, som Christen Simonsen har været værge for.

(311)

** Tomas Poulsen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jesper Christensen
tømmermand sst for 12 rigsdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 18/8 1650, som han blev tildømt
at betale.

** Peder Jensen Hadsten rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(312)

30/7 1655.

** Niels Embedsbo borger her sst lod fordele for gæld.



** Christoffer Jensen Dons borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Niels Lassen borger her sst gav last klage og kære over Morten Christensen rebslår sst, for han
for menige almue har ham udråbt og skældt, at han var ungdommens forræder.

(313)

** Tøger Jacobsen borger her sst havde tiltale til Maren, salig Peder Lueskrædders, og hendes børn
for 5 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Trompeter havde tiltale til Rasmus Nielsen Kragballe sst for en degen, han ham lånt har
efter hans skadesløsbrev, dateret 1651. sagen blev opsat 6 uger.

(314)

** Iver Jensen Bandsbøl, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Jens Nielsen Skriver
borger her sst anlangende adskilligt hans gods og varer, som han ham forholder, med adskillige
obligationer dokumenter og breve, som han sig skal have efterladt i et kammer i Jens Nielsens hus,
da han med ham og hans kone Lene Jensdatter tog afsked, og da til Jens Nielsen overleveret nøglen
dertil, og fremlagde en fortegnelse på hvis, som fandtes i kammeret, og dernæst blev fremlagt en
beskikkelse til Iver Jensen, at da han for 8 uger siden er kommet af hans logement hos Jens Nielsen,
så begærer Jens Nielsen af ham, at han straks ryddelig gør samme kammer, eftersom han det selv
behøver at bruge, og forinden at gøre klart med logementet fortæring og andet, han er ham skyldig,
dateret 16/2 1655 Jens Nielsen egen hånd, og Iver Jensen satte i rette, Jens Nielsen bør pligtig være
hans gods breve og alt andet til ham at levere. sagen blev opsat 6 uger.

(316)

** Peder Christensen på borgmester råd og byens vegne havde tiltale til Christoffer Adamsen Kå
bartskær, at eftersom han 25/5 1653 efter KM befaling er udskrevet i hans tjeneste for en badskær,
og derhos ham er leveret på Randers bys bekostning en beslået badskærkiste med sine fuldkomne
medikamenter og instrumenter, som han har lovet, når han fra KM tjeneste blev forlovet, samme
kiste i Randers rådstue at levere, hvorom han nogle gange er blevet anmodet, hvilket han ikke har
gjort, hvorefter blev fremlagt Christoffer Adamsens overleverede seddel anlangende hvis
medikamenter og instrumenter, han havde annammet, dateret 25/5 1653, og dernæst fremlagde en
beskikkelse, hvortil han havde svaret, at når han fik kisten hjem fra København, så skulle den
tilstilles dem. sagen blev opsat 6 uger.

(318)

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov
at gøre over Maren Fussings, som druknede i Randers fjord 9/7 sidst forleden, hvorefter for dem
blev fremlagt et synsvidne 16/7 sidst forleden, og sandemændene gjorde deres ed og tov, at
eftersom Maren Pedersdatter Fussings ikke har været ved hendes fulde fornuft, siden hun gjorde
barsel, og derfor druknet sig i åen, da kunne de ikke rettere derom at kende, at hun bør sin egen
banemand at være.



(319)

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Laurids
Jensen Korning her sst, for han ikke vil forskaffe dem regnskab på Gråbrødre kirkes vegne på
indtægt og udgift, han har været betroet 1651, og i lige måde til Søren Jespersen felbereder for 1653
og Niels Haslund for 1654 deres regnskaber på samme kirkes vegne (dom er ikke indført)

** Søren Jensen Lang borger her sst havde tiltale til salig hr Jens Rasmussen, forrige præst til
Tørslev, hans efterlevende hustru Else Pedersdatter og hans børn Anders Jensen Rasmus Jensen
Peder Jensen og Sidsel Jensdatter, for de ikke vil betale den salig mands skadesløs håndskrift, som
han til salig hr Jens Pedersen Lykke, forrige provst i Tved, og hans arvinger udgivet har, hvilket
håndskrift Søren Lang med hans salig hustru efter salig hr Jens Lykke er tilfaldet i arv, som er på 65
daler, og som blev fremlagt, hvori Jens Rasmussen, barnfødt i Tørslev, og nu hører i Århus skole,
tilstår at være hr Hans Pedersen Lykke i Tved skyldig 65 daler, dateret Århus 5/4 1636 Jens
Rasmussen Tørslev egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(321)

6/8 1655.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne. Jens Vagt vidnede, at 22/7 var han på borgmester
og råds vegne i Christen Jensen Mollerups hus og talte med hans hustru Anne Tomasdatter, at han
skulle møde med hans rodeseddel på KM skat den at klarere og betale, og Claus Jensen vidnede, at
han 23/7 sidst forleden var hos Christen Jensen angående samme, og da svarede han, hvad skulle
jeg der, jeg har intet med borgmester og råd at bestille, vil de mig noget, så må de gå til mig, jeg
ved, hvor jeg skal yde pengene, når jeg dem får indkrævet, hvilket svar han sagde igen for
øvrigheden, som bad ham og Jens Nielsen stadstjenere at pante Christen Jensen for 2 rigsdaler.

(322)

** Niels Lassen Lem borger her sst. efterskrevne vidnede, at de hørte, at Morten Christensen rebslår
sagde til Niels Lassen, at han var ungdommens forræder, og Niels Lassen bad ham komme til tinget
og sige samme ord.

** Anders Nielsen, forrige foged på Bidstrup, stævnede Laurids Sørensen Hornbæk borger her sst
for 50 sletdaler, han er ham skyldig efter hans brev, dateret 30/8 1653. sagen blev opsat 6 uger.

(323)

** Søren Jespersen felbereder her sst havde tiltale til Søren Mikkelsen bødker for 8 sletdaler, han er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Jørgensen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Poulsen Furland for
5 sletdaler husleje, han er ham skyldig blevet, som han blev tildømt at betale.

** Christen Pedersen hestekøber i Frederiksborg lod forlede for hovedgæld Laurids Knudsen
bøssemager for 3 sletdaler efter hans brev.



(324)

** Christoffer Adamsen badskær borger her sst lod fordele for hovedgæld Kirsten Nielsdatter, salig
Henrik Rebslårs, for 7 mark badskærløn.

** Søren Jensen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Adamsen badskær her sst lod fordele for hovedgæld.

** Rasmus Jostsen rådstueskriver på borgmester og råds vegne havde tiltale til Rasmus Rasmussen
skrædder her sst for nogen ærerørige ord, han på dem har haft til bytinget 8/7 sidst forleden, og
fremlagde vidne af bytinget 23/7 sidst forleden, hvorefter blev fremlagt borgmester og råds
skriftlige indlæg, og Rasmus Jostsen satte i rette og formente, at Rasmus Skrædder samme æres
angribelse bør at bevise. sagen blev opsat 6 uger.

(326)

** Christen Jensen borger her sst havde tiltale til Tøger Jacobsen borger sst for 20 sletdaler efter
hans skadesløsbrev, hvori han kender sig at være Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens her
sst, skyldig 20 sletdaler, dateret 1/8 1651 Tøger Jacobsen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

** Tøger Jacobsen borger her sst havde tiltale til Christen Jensen Ridefoged, borger her sst, for 18
sletdaler og to skæpper byg, som han og hans salig mor Cathrine Clausdatter har bekommet efter
hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

13/8 1655.

(327)

** Niels Jensen KM byfoged her sst. efterskrevne vidnede, at da Niels Jensen byfoged kom gående
og ville gå til tinget, da kom Jens Jensen Gram imod ham med en halvdraget degen i sin hånd, da
spurgte Niels Jensen, hvad han ville med den, og da gav han ham ubekvemsord og blev stående på
gaden og råbte til tinget og skældte på Niels Jensen, som han sad retten, med mange unyttige og
utilbørlige ord.

** Jacob Skov hattemager og borger her sst havde tiltale til Jens Pedersen hattemager indvåner sst
for 10 sletdaler hovedstol med sin rente, som skulle have været betalt til fastelavn sidst forleden
efter hans brev, dateret 14/8 1653 Jens Pedersen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(328)

** Peder Christensen borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anker Pedersen borger her sst lod fordele for gæld.

** Johanne Poulsdatter, salig Jørgen Gynthers her sst, havde tiltale til salig Jørgen Gynthers
arvinger, nemlig Søren Jørgensen Lennart Jørgensen og Søren Jespersen tilforordnet værge for
Hans Jørgensen og Karen Jørgensdatter for at give hende afkald for arv, eftersom enhver af dem har



bekommet deres tilfaldne arv og i skiftebrevet lovet at give hende afkald, og fremlagde samme
skiftebrev dateret 15/2 1653, underskrevet af Poul Tomasen Kiel på sin mor Johanne Poulsdatters
vegne, Søren Jørgensen Lennart Jørgensen og Søren Jespersen. sagen blev opsat 6 uger.

(329)

** Vogn Mouridsen snedker gav last og klage over Anders Lauridsen, barnfødt i Randers, som
imod hans vilje om natten er rømt af hans hus og arbejde, tvært imod hans forloveres strenge
udgivne forpligt, sin lære og tjeneste undveget, hvorefter blev fremlagt Anders Lauridsens
efterskrevne lærebrev fra 4/2 1655 til 1659, til Vogn Mouridsen snedker og hans hustru Mette
Pedersdatter, underskrevet Anders Lauridsen egen hånd, og Knud Pedersen snedker og Jacob
Sørensen hattemager tilstod, at de havde lovet til Vogn Mouridsen for Anders Lauridsen, at han sin
læreplads skulle udstå, og fremlagde Anders Lauridsens far Laurids Christensen væver hans
skadesløs forsikring til de to mænd.

(331)

20/8 1655.

** Christian Lemand lod fordele for hovedgæld.

** Hans Madsen borger her sst havde tiltale til Christen Nielsen Ginnerup, som boer i hans
staldgård uden Nørreport, for husleje 14 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(332)

** Peder Hadsten rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn på en af Hans Lassens agre, hvor
meget havre var opædt af kvæg og meget deraf nedtrådt.

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne havde tiltale til Niels Sørensen skomagersvend,
barnfødt i Randers, for adskillige grove bedrifter bordag slagsmål og voldsgerninger øvrigheds
bespottelse og trusler, hvorfor han bør straffes på hans hals og liv ved rettermandens hånd efter hans
egen udgivne forpligt. sagen blev opsat 14 dage.

** Mikkel Tygesen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mariche Henrichsdatter,
salig Rasmus Bendtsens efterleverske, og hendes medarvinger for 92 rigsdaler, han har godsagt til
fru Anne Ramel salig Malte Juels til Gesinggård for salig Rasmus Bendtsen, hvorefter hun blev
tildømt at betale 115 rigsdaler.

(334)

27/8 1655.

** Laurids Hornbæk borger her sst lod fordele for gæld.

** Peder Hadsten rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn til en ager til den gård, Peder Hadsten
påboer, hvor meget havre var opædt af kvæg, og meget deraf nedtrådt, så den var meget ilde
medhandlet.



(335)

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne lod fordele Maren Jensdatter, salig Jens Havrums,
med sine børn Christen Jensen og Jens Jensen, for de imod KM reces ikke har villet færdiggøre
registrering og skifte over den salig mands efterladte middel og formue.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne lod fordele Maren Nielsdatter, salig Jens
Mollerups, og Ingeborg Pedersdatter, salig Carsten Hatstafferers, Maren Mikkelsdatter, salig
Anders Andersens, for de ikke har villet gøre registrering og skifte efter deres salig husbond.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Villads
Rasmussen her sst for hans bøder 10 rigsdaler, for han har ladet sig syne, og ikke forfulgt hans
klage, som det sig bør. (dom er ikke indført)

(336)

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Anne
Nielsdatter, tjenende Anne Andersdatter, salig Frederik Jørgensens for 6 rigsdaler hendes
lejermålsbøder, som hun bør betale og sin barnefar at udlægge eller at straffes med fængsel og jern
på hendes krop. (dom er ikke indført)

** Niels Christensen Vorup borger her sst lod fordele efterskrevne.

(337)

** Niels Madsen klejnsmed lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Vogn Lauridsen borger her sst. at eftersom Anders Lauridsen 4/2 sidst forleden har indtegnet sig
hos ham på snedkerhåndværket 5 års tid, og til forsikring for ham lovede Knud Pedersen snedker og
Jacob Hatmager her sst efter deres kontrakts indhold, med den revers Anders Lauridsens far Laurids
Christensen væver til dem udgivet har, og da Anders Lauridsen uden billig årsag er sin læretjeneste
frarømt, ham til stor skade, så sætter han i rette, om Anders Lauridsen ikke har gjort sig uværdig til
at lære eller være hos nogen ærlig mand, og forloverne og hans far ikke bør ham hans lidte skade at
erstatte, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 13/8 sidst forleden, og nu tilbød forloverne Vogn
Mouridsen samme dreng, da svarede han, at han ikke dermed var fornøjet, eftersom han havde
undveget hans tilsagte tjeneste. sagen blev opsat 6 uger.

(339)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels
Jensen Fovlum rådmand her sst for et indlæg, Iver Jensen har gjort og forhvervet til Viborg
landsting 22/10 1649, som Niels Jensen Fovlum ikke fra sig vil levere, hvorefter blev fremlagt en
dom af bytinget 27/11 1654, og dernæst blev fremlagt en beskikkelse, hvori Iver Jensen begærer
samme brev af Niels Jensen, dateret 10/10 1654, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Jensen
Fovlum bør Iver Jensen igen samme fuldmagt at tilstille.

(342)



** Peder Christensen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Tomas
Poulsen sitzhaftig her sst, for han sig ikke vil lade bekvemme til at indgå i salig mester Tøger
Pedersens efterladte bo, som de umyndige børns værge, og overvære registrering og vurdering, og
blev fremlagt en beskikkelse til Kirsten Mortensdatter, samt endnu en beskikkelse til Kirsten
Mortensdatter, og derpå blev fremlagt adskillige  beskikkelser til borgmester og råd, hvorefter
Rasmus Jostsen fremlagde en kopi af KM brev som svar på Kirsten Mortensdatters klage over
Tomas Poulsen, som ikke vil bekvemme sig til at overvære boets registrering, og borgmesteren
bedes om alvorligt at tilholde Tomas Poulsen, at han tillige med borgmester og råd lader Kirsten
Mortensdatters bo registrere, og derefter fremlagde borgmester og råds forsæt, hvortil Tomas
Poulsen fremlagde en landstings stævnings opsættelse af et tingsvidne til Randers byting 5/6 sidst
forleden, og en kopi af KM brev, at han skal tilholde borgmester og råd at lade salig mester Tøger
Pedersens bo registrere, hvorefter der blev afsagt dom: da der fremlægges en opsættelse til Viborg
landsting, kan der ikke i dag tilkendes Tomas Poulsen noget lovmål at lide.

(358)

3/9 1655.

** Rasmus Jostsen rådstueskriver her sst på borgmester og råds vegne. Knud Pedersen her for retten
sagde, at mestendel af de vidner over Niels Sørensen skomagersvend, som for ham blev oplæst, var
løgn, og gik straks af tinget.

** Margrete Poulsdatter salig Mogens Nielsens og hendes søn Poul Mogensen. synsmænd
afhjemlede syn på et omløb ved Hornbæks flak, hvor de syntes, at vandet af Arilds tid havde haft sit
udløb.

** Niels Christensen Vorup borger her sst lod fordele for jordskyld.

(359)

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne efter 14 dages opsættelse havde tiltale til Niels
Sørensen skomagersvend, barnfødt i Randers, for hans adskillige grove bedrifter bordag slagsmål
voldsgerninger øvrigheds bespottelse trusler og ildebrand, og fremlagde
klagevidner og synsvidner af bytinget 1/5 1654, samt Niels Sørensens forpligt til borgmester og råd,
hvori han lover, at dersom han efter denne dag imod borgmester og råd forældre søskende og andre
godtfolk lader sig modvillig befinde med skældsord fejde eller bordag, da uden dom på hans hals at
straffes eller på Bremerholm i jern hans livstid at arbejde, dateret 11/10 1652 Niels Sørensen egen
hånd, hvorefter blev fremlagt en sandemandsed 30/1 1654, et klagevidne af bytinget 9/7 1655 og et
andet klagevidne af bytinget 16/7 1655, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Sørensen bør at
straffes i fængsel og jern på Bremerholm i KM arbejde hans livstid.

(365)

10/9 1655.

** Peder Christensen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til
Christoffer Adamsen badskær, at eftersom han 25/5 1653 efter KM befaling er udskrevet i hans



tjeneste for en badskær, og derhos ham er leveret på Randers bys bekostning en beslået
badskærkiste med sine fuldkomne medikamenter og instrumenter, som han har lovet, når han fra
KM tjeneste blev forlovet, samme kiste i Randers rådstue at levere, som han indtil nu ikke har gjort,
hvorefter blev fremlagt hans seddel på hvis, ham blev overleveret samt en beskikkelse til ham 20/12
1653, hvorefter Christoffer Badskær fremlagde hans skriftlige forsæt, at da KM til vinteren lod sin
flåde aftakle, så tog Markus Badskær af Mariager samme badskærkiste med sig på en skude fra
Mariager, som på rejsen hjem forulykkede ved Helsingør, og derefter blev fremlagt Marcus Lutchen
badskær i Mariager hans skriftlige bevis, at da han begav sig hjem med en skude fra Mariager, så
blev det storm, og de løb på et andet skib, så de måtte gå i båden og derved redde deres liv, og han
var nødt til at overgive badskærkiste og andet, hvorefter blev fremlagt et kundskab, at omtalte skude
med gods og badskærkiste er drevet i land ved Landskrona, hvorefter der blev afsagt dom:
Christoffer Adamsen bør samme badskærkiste uden videre ophold i rådstuen at levere.

(368)

** Christen Olufsen skrædder her sst havde tiltale til Jens Andersen Klokker borger sst for 6
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Christoffer Badskær borger her sst lod fordele for badskærløn.

(369)

** Tøger Jacobsen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Maren, Peder
Lueskrædders, og hendes børn for 5 sletdaler efter hans regnskabsbog, som blev fremlagt.
(dom er ikke indført)

(370)

17/9 1655.

** Jacob Nielsen wohnhaftig her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anders Nielsen, forrige foged på Bidstrup, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Laurids
Sørensen Hornbæk borger her sst for 50 sletdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 30/8 1653, som
han blev tildømt at betale.

(371)

** Rasmus Jostsen rådstueskriver på borgmester og råds vegne havde tiltale til Knud Pedersen her
sst, for han 3/9 sidst forleden offentligt på bytinget, mens retten holdtes, havde råbt, at de vidner
over Niels Sørensen skomagersvend var løgn, hvilket han bør bevise, hvorefter blev fremlagt et
tingsvidne af bytinget 3/9 1655. sagen blev opsat 6 uger.
** Rasmus Jostsen rådstueskriver på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale
til Rasmus Rasmussen skrædder her sst for nogle ærerørige ord, han havde haft om dem til bytinget,
og fremlagde et vidnesbyrd af bytinget 23/7 sidst forleden, og et skriftligt indlæg, hvorefter der blev
afsagt dom: da sagen hensees til ærerørig, skal den for overdommere indkomme.

(374)



** Jesper Lauridsen borgmester her sst lod fordele for hovedgæld Jens Christensen i Blegvad efter
hans brev 10/5 1652.

24/9 1655.

** Søren Jespersen felbereder her sst. Lennart Felbereder her sst solgte og skødede til Søren
Jespersen al den arvepart, som han arveligt kunne være tilfaldet både på fædrene og mødrene side
efter sine salig forældre i den ejendom, som Johanne Poulsdatter påboer.

(375)

** Morten Brøchner her sst. synsmænd afhjemlede syn til den gård, han iboer.

(376)

** Jacob Christensen Skov hattemager her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens Pedersen
hattemager sst for 10 sletdaler efter hans forpligt, dateret 24/8 1653, som han blev tildømt at betale.

(377)

** Johannes Vesterburg fremlagde en forpligt, som Søren Sørensen Lykke til ham har udgivet,
eftersom han i Gertrud Pedersdatter, salig doktor Hofmands efterleverske, hendes hus har
overskældt hendes børns skolemester Johannes Vesterburg uden årsag, og da han på godtfolks
forbøns skyld har ladet sagen falde, så lover han ikke efter denne dag at gøre noget, som kan være
ham til skade, under hans hals og livs fortabelse

** Søren Jespersen felbereder borger her sst et skøde. Lennart Jørgensen felbereder sst skødede og
afhændede fra sig og til Søren Jespersen al den arvelod, som han arveligt kunne tilfalde på fædrene
og mødrene side efter sine salig forældre i den gård, Johanne Poulsdatter påboer i Østergrave.

(378)

** Johanne Poulsdatter, salig Jørgen Gynthers her sst. Søren Jespersen felbereder på Søren
Jørgensen felbereders vegne og på Hans Jørgensen og Karen Jørgensdatters vegne, som han er
værge for, og Lennart Jørgensen på egne vegne gav hende afkald for al den arv, som de efter deres
salig far Jørgen Gynther arveligt var tilfaldet efter skiftebrev 15/9 1655.

1/10 1655.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, at de 14/9 arresterede Jens
Christensen i Blegvad for gæld, han er Jørgen Lauridsen skyldig efter hans skadesløsbrev.

(379)

** Jesper Lauridsen borgmester gav last og klage over Jens Christensen i Blegvad, for han 19/9
sidst forleden er undveget af Randers bys frihed imod lovlig arrest for gældssag.



** Kirsten Mogensdatter her sst med en landstings stævning stævnede Mogens Pedersen Skov,
barnfødt i Randers, for gæld, og fremlagde et Peder Ankersen Jesper Lauridsen borgmester, Peder
Skov og Mads Poulsen her sst deres skadesløsbrev til Maren, salig Mogens Skovs sst, på 50
rigsdaler på byens vegne til soldaternes underhold, som ligger hos fattige folk, dateret 20/3 1643, og
satte i rette, om de ikke pligtig er 50 rigsdaler at betale. varsel til Peder Ankersen Jesper Lauridsen
Mads Poulsen Anker Pedersen og hans søn Jens Ankersen Jens Bay Mikkel Tygesen Mads Hansen
Niels Hadsten Niels Mogensen Peder Lassen ? salig Jens Mogensens hustru Maren Jensdatter og
hendes børn Jens Jensen Peder Jensen Anne Jensdatter Maren Jensdatter Lene Jensdatter. sagen
blev opsat 6 uger.

(380)

** Rasmus Rådstueskriver her sst på borgmester og råds vegne. stadstjenere vidnede, at de 24/9 har
frasagt Niels Madsen og Niels Lem her sst de to byens haver, de bruger uden Nørreport.

** Hans Madsen borger her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Nielsen Ginnerup,
som boer i hans staldgård uden Nørreport for husleje 14 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

8/10 1655.

(381)

** Søren Sørensen hjulmand i Borum ? ved Århus. efterskrevne vidnede, at Maren Skanderborgs er
meget elendig og forrykt og derfor indsat i hospitals fængslet, og der er ikke udseende for
menneskeligt øje, at hun skal komme til rette af samme elendighed.

** Jørgen Christensen på borgmester Jesper Lauridsens vegne her sst og på KM og byens vegne
lyste Jens Christensen i Blegvad et fuldt vold til, for han er bortdraget af Randers bys frihed imod
lovlig arrest.

** Christen Hornbæk havde tiltale til Margrete Poulsdatter salig Mogens Nielsens her sst med flere
for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

15/10 1655.

(382)

** Jørgen Christensen på borgmester Jesper Lauridsen KM og byens vegne opkrævede sandemænd
at gøre deres ed og tov over Jens Christensen i Blegvad, som 14/9 sidst forleden er bortdraget af
Randers bys frihed.

** Jacob Nielsen her sst havde tiltale til Christen Mollerup sst for 8 rigsdaler. sagen blev opsat 6
uger.

22/10 1655.

** Jørgen Christensen på Jesper Lauridsen borgmester KM og byens vegne begærede fylding på
sandemænd at gøre deres ed og tov over Jens Christensen i Blegvad, for han 14/9 sidst forleden



undveg af Randers bys frihed imod lovlig arrest for gældssag, og blev fremlagt Jens Christensens
skadesløsbrev 19/5 1652 samt en arrest og klagevidne af bytinget 1/10 sidst forleden, og
opkrævelsesvidne, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, og svor Jens Christensen et
fuldt vold over.

(384)

** Christen Olufsen skrædder her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Jens Andersen
Klokker sst for 6 sletdaler (dom ikke indført)

(385)

** Christen Nielsen Prim borger her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Andersen Prim borger her sst lod fordele for gæld.

(386)

29/10 1655.

** Rasmus Jostsen på borgmester og råds vegne efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over Knud
Pedersen prokurator her sst, for han 3/9 sidst forleden offentlig på bytinget, imidlertid retten
holdtes, havde råbt, at de vidner over Niels Sørensen skomagersvend mesten parten var løgn.

(391)

5/11 1655.

** Jørgen Christensen på Jacob Andersen Prim borger her sst og på KM og byens vegne gav last og
klage over Rasmus Keldsen i Albæk, for han 16/10 sidst forleden er bortdraget af Randers bys
frihed for gældssag.

** Jacob Andersen borger her sst. efterskrevne vidnede, at de 16/10 sidst forleden lovligt
arresterede Rasmus Keldsen i Albæk, at han ikke under et fuldt vold måtte undvige Randers bys
frihed.

** Søren Christensen vagt her sst lod fordele for hovedgæld.

** Anne Tomasdatter her sst havde tiltale til efterskrevne, som er hende gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(392)

** Niels Jensen byfoged her sst lod læse og påskrive lensmandens befaling, at eftersom byskriveren
ikke for svagheds skyld selv til bytinget kan skrive, da er ham bevilget på en 14.dags tid at skrive
eller skrive lade på dette forseglede papir og siden rigtigt i
tingbogen at indføre, Dronningborg 29/10 1655.



** Jacob Nielsen her sst lod fordele for faldsmål.

(393)

** Peder Pedersen i Tjæreby fordrede dom over Niels Mouridsen skibbygger her sst for resten af
hans gældsbrev på 23 sletdaler, dateret 10/9 1655. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen borger her sst fordrede dom over Nicolaus byskriver sst for 6 sletdaler, hans hustru
har lånt ham 11/4 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(394)

** Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske her sst, havde tiltale til Rasmus Sørensen
smed sst for resterende husleje 26 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(395)

** Mette Akselsdatter havde tiltale til Rasmus Sørensen smed for resterende husleje 26 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

12/11 1655.

** Niels Hadsten rådmand her sst. Poul Christensen smed vidnede om hvis, han havde forbedret i
salig Niels Mollerups kælder.

(396)

** Jacob Andersen Prim her sst lyste Rasmus Keldsen i Albæk et fuldt vold til, for han 16/10 er
bortdraget af Randers bys frihed imod arrest.

** Peder Pedersen Vissing her sst lod fordele efterskrevne.

** Anders Nielsen, forrige foged på Bidstrup, lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Andersen Prim borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(397)

** Niels Jensen byfoged lod læse KM forordning, at domme breve og vidner skulle forsegles og
overleveres 8.dagen efter de er udstedt.

** Niels Jensen byfoged. Nicolaus Caspersen byskriver leverede byfogden lensmandens befaling, at
eftersom byskriveren ikke for svagheds skyld selv til bytinget kan skrive, da er ham bevilget på en
14.dags tid at skrive eller skrive lade på dette forseglede papir og siden rigtigt i tingbogen at
indføre, dateret 29/10 1655.

(398)



** Nicolaus Caspersen byskriver her sst fordrede dom over Jens Nielsen borger sst for hans umage
og tjeneste til hans bryllup og hans barns barsel, og for at undervise hans søn på et instrument på et
års tid. sagen blev opsat 6 uger.

** Kirsten Mogensdatter, salig Niels Hadstens her sst, efter 6 ugers opsættelse fordrede dom over
efterskrevne efter deres skadesløsbrev, dateret Randers 1643 til Maren, salig Mogens Skovs, på 50
rigsdaler, som Kirsten Mogensdatter i lod efter hendes salig mor Maren, Mogens Skovs, arveligt er
tilfaldet, som de indstævnede blev tildømt at betale.

(399)

** Maren Nielsdatter her sst lod læse og påskrive et købebrev, udstedt af doktor Niels Bendtsen i
Ålborg til hans hustrus søster ærlige pige Maren Nielsdatter i Randers på den gård sst, som Niels
Jensen Hundslev byfoged påboer, som hans hustru efter hendes salig mor Maren Pedersdatter Hvas
er arveligt tilfaldet, hvorefter Niels Andersen Vinter her sst med fuldmagt af Niels Bendtsen
skødede samme efterskrevne ejendom til hende.

(401)

19/11 1655.

** Jørgen Christensen på Jacob Andersen borger her sst og på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd at gøre deres ed og tov over Rasmus Keldsen i Albæk, for han 16/10 er bortdraget af
Randers bys frihed.

** Jacob Andersen borger her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(402)

** Jacob Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Christoffer Jensen Dons på sine egne vegne og Peder Christensen på sin hustru Maren
Christoffersdatters vegne lod læse og påskrive en seddel, at eftersom Gud har bortkaldt i Tyskland
den højlærde Jens Pedersen Dons, og hans vilkår er dem ubevidst, hvorfor Christoffer Jensen Dons
på hans hustru Anne Jensdatters vegne og Peder Christensen på hans hustru Maren
Christoffersdatters vegne giver til kende, at de ikke vil befatte dem med nogen arv efter ham eller
svare til nogen gæld.

(403)

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne. Jens Pedersen vognmand uden Nørreport og
Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske, tilforpligtede sig at betale salig Keld
Pedersen vagts arvinger for efterskrevne, som han havde efterladt sig, og som blev vurderet, som de
lovede at betale, når det blev påæsket, så det skal komme børnene til fremtarv.



26/11 1655.

(405)

** Peder Lassen licentiat her sst lod fordele for gæld.

** Poul Spliid borger her sst lod fordele for gæld.

** Peder Mouridsen borger her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jørgen Christensen på Jacob Andersen borger her sst og på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd, belangende deres ed og tov at gøre over Rasmus Keldsen i Albæk, som er
undveget af Randes bys frihed imod lovlig arrest for gældssag, og blev fremlagt et delevidne af
bytinget 19/2 og et vidne og et klagevidne 5/11 sidst forleden og tillyselsesvidne af bytinget 12/11
sidst forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, og svor ham et fuldt vold over.

(407)

** Iver Jensen her sst. Niels Jensen Hadsten rådmand sst lod læse og påskrive en KM skriftlig
stævning, at da Niels Jensen Hadsten af høj nødvendighed er forårsaget en landstingsdom at
indstævne, som er afsagt mellem ham og Iver Jensen Bandsbøl, udstedt i Viborg 10/10 1655, og
deri er tildømt at betale Iver Jensen 592 daler, og Niels Hadsten formener, at have i rette lagt
dokumenter mod Iver Jensens tiltale, at han burde fri at være, så beder kongen dem at møde med
deres dokumenter for rigsrådet førstkommende herredag, dateret Københavns slot 28/10 1655, og
stod Niels Jensen Hadsten og Iver Jensen til vedermåls ting.

(409)

3/12 1655.

** Iver Jensen her sst. synsmænd afhjemlede syn på en KM stævning, dateret København 29/10
1655 angående Iver Jensen på den ene og Niels Jensen Hadsten rådmand på den anden side, og da
befandtes på samme stævning et KM sekret, som med to oblater var påklinet, og stævningen bestod
af to ark som var stukket med to knappenåle tilsammen, og da de grangiveligt beså stævningen,
faldt sekretet fra, og så fremkom en skoleperson Anders Christensen, barnfødt i Mariager, som
bekendte at have skrevet samme KM stævning i Niels Hadstens hus.

(410)

** Anders Lem borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Christoffer Jensen Dons borger her sst fordrede dom over Mogens Andersen i Fovlum ? som fik
salig Peder Clausens hustru Karen Frandsdatter, for salig Peder Clausens gæld med flere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Mads Pedersen Essenbæk borger her sst lod fordele efterskrevne.



(411)

** Niels Jensen byfoged her sst på KM vegne lod tilbyde noget gods, som var salig Henrik Blocks,
som KM er tildømt, om nogen godtfolk vil købe det for det, det er vurderet for.

** Mads Pedersen borger her sst lod fordele for gæld.

(412)

** Mads Pedersen borger her sst lod fordele for gæld.

** Mads Pedersen borger her sst lod fordele for gæld.

(413)

** Peder Christensen borger her sst på egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne
gav last og klage over Jens Nielsen Skalmstrup, for han 9/11 sidst forleden er bortdraget af Randers
bys frihed for gæld.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, i rette lagde et skriftligt indlæg, eftersom han har i
rette stævnet Niels Jensen Fovlum rådmand i Randers angående et tilkrav hos ham efter håndskrift
og landstingsdom, over hvilken dom han fremlagde et brev, hvorpå var klinet et papir med KM
sekret, hvormed han agter sig imod Iver Jensens tiltale at befri, da efterdi samme brev synes noget
underligt, begærer han af byfogden, at uvildige synsmænd beseer samme brev, som derefter
overleveres til retten, og dersom Niels Fovlum ikke straks stiller ham tilfreds, begærer han, at
byfogden med dannemænd i Niels Fovlums hus vil gøre ham udlæg og vurdering til fyldest.

(418)

** Jørgen Christensen på Christen Poulsen og på KM og byens vegne lyste Jens Olufsen
skomagersvend et fuldt vold til, for han 12/11 sidst forleden er kommet i Christen Poulsens hus og
gjort ham sårmål og skade med hug slag og stød, og truet ham med en ulykke.

10/12 1655.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd.

(2)

7/1 1656.

** Jacob Andersen Prim lod fordele for hovedgæld.



** Jacob Nielsen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for gæld, som de er
ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(8)

** Maren Christensdatter, salig Peder Sørensens efterleverske, lod fordele efterskrevne for
hovedgæld.

14/1 1656.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over Peder Nielsen Worm efter to domme, den første
af Viborg landsting 6/10 1652, den anden en KM og rigsrådsdom 21/7 1655, hvori han er dømt til
en falskner, og der blev fremlagt en registrering af hans gods ejendom og formue, som skal bedrage
sig i penge 816 sletdaler, og satte i rette, om ikke hans hovedlod, som er halvparten, nemlig 408
sletdaler, bør at være KM for ejendom at efterfølge. sagen blev opsat 6 uger.

(9)

** Christen Jensen Havrum fremlagde en afsigelses seddel, at eftersom han har tilforhandlet sig de
tre parter af den gård, som Morten Brøchner nu påboer, så frasiger han ham samme tre parter,
hvorefter han kan have sig at rette, 17/12 Christen Jensen Havrum egen hånd.

** Jens Pedersen guldsmed her sst lod udvise Mogens Sørensen Hald skrædder fra den våning, han
iboer.

(10)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod forvise Mikkel Markmand og Christen Bay af de våninger,
de nu iboer.

** Christen Lauridsen skomager her sst afsagde til Peder Lassen licentiat den våning, han nu
påboer, nu til påske førstkommende at ryddelig gøre, og ikke længere at svare Peder Lassen dertil.

** Maren Nielsdatter her sst lod udvise Laurids Sørensen af den gård, han nu iboer, at han den ikke
længere må besidde.

** Anne Lauridsdatter her sst lod udvise Jens Mikkelsen guldsmed Laurids Bøssemager Jacob
Clausen af de våninger, de iboer.

** Christen Jensen Mollerup her sst opsagde til Jacob Nielsen wohnhaftig sst den våning, han nu
påboer, som han ikke længere vil svare til.

** Jesper Lauridsen borgmester her sst lod udvise Niels Kærsgård med flere af de våninger, de
iboer.

(11)



** Poul Christensen Bager her sst et afkald. Niels Pedersen her sst på sine egne og hustru Maren
Andersdatters vegne gav ham afkald for al hvis arv, Maren Andersdatter efter hendes salig far
Anders Bay arveligt kunne være tilfaldet.

(14)

21/1 1656.

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at 8/1 sidst forleden, da der blev gjort udlæg i Niels
Jensen Fovlums hus efter rigtig håndskrift, da tilbød Niels Jensen bemeldte Niels Jensen Hadstens
hustru Karen Nielsdatter og hr Peder i Kristrup, som da i huset var, om de på Niels Hadstens vegne
ville annamme samme håndskrift, nu da det var gjort udlæg, hvortil de svarede, at de den ikke ville
annamme.

(15)

** Rasmus Rasmussen, boende i Groers Madsens staldgård. efterskrevne vidnede, at før skt
Volborgdag kom Hans Friis øksne og hopper af Clausholm til Elkærgård, og var der i sommer, og
en part af det korn, som var sået til Elkærgård blev nedtrådt, og det rug, som Rasmus Rasmussen
høstede, blev af Clausholms tjenere tærsket og udfodret på samme øksne, og Elkærgårds hø blev
ført til Clausholm, så det ikke kom Rasmus Rasmussen til nogen nytte i nogen måder.

** Peder Christensen borger her sst tilbød på Johan Adolf Ernsts vegne i København Niels Jensen
Hadsten rådmand her sst, hvis boskab løsøre, som han ved udvurdering fra ham bekommet har, om
han vil indløse det.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, fremlagde et indlæg, at eftersom Niels Jensen
Hadsten rådmand har arbejdet på at drive på en KM oprejsning imod hvis tiltale, Iver Jensen har
imod ham (afbrudt)

(16)

** Niels Jensen KM byfoged her sst for retten tilbød Niels Jensen Fovlum borger her sst
efterskrevne fortegnelse på hvis gods, som Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, efter Niels
Jensen Fovlums håndskrift og derefter forhvervede dom 1/5 1655 for 592 sletdaler er tilvurderet.

(17)

** Niels Jensen byfoged tilbød Niels Jensen Fovlum borger her sst hans udgivne skadesløsbrev til
Johan Adolf Ernst af Flensborg, dateret 30/10 1648 lydende på 190 mark lybsk, hvorfor der efter
dom er gjort udlæg i hans gods og løsøre efter efterskrevne fortegnelse, og så fremkom Niels Jensen
Fovlums fuldmægtig og begærede samme brev og fortegnelse.

(18)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, et arrestvidne. Niels Jensen byfoged tilstod, at han
efter Iver Jensens begæring med fire borgere har været i Morten Brøchners hus på rettens vegne 8/1
sidst forleden og gjort arrest på hvis gods og bohave, så vidt Niels Jensen Fovlum arveligt på hans



hustru Karen Nielsdatters vegne kunne være tilfaldet efter hendes søn salig Niels Nielsen Mollerup,
som boede og døde i Randers, for hvis resterende gæld, Niels Fovlum er ham skyldig.

(19)

** Anker Pedersen borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig, der iblandt
salig Niels Maltes datter Johanne Nielsdatter. sagen blev opsat 6 uger.

(20)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne fordrede dom over Peder Nielsen Worm her sst efter to
domme, den første af Viborg landsting 6/10 1652, den anden en KM og rigsrådsdom 21/7 1655,
hvori han er dømt til en falskner, og der blev fremlagt en vurderings fortegnelse på Peder Worms
gods ejendom og formue, i alt 816 sletdaler, og satte i rette om ikke hans hovedlod 408 sletdaler
burde være KM følgagtig. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Poulsen borgmester lod udvise Ingeborg Frandsdatter fra den gård, hun nu påboer

(21)

** Bastian Simonsen opsagde til Peder Jensen Hadsten rådmand her sst den våning på Brødregade,
Bastian Simonsen nu påboer.

** Tomas Poulsen wohnhaftig her sst havde tiltale til Niels Poulsen Furland vognmand sst, for han
har brugt Tomas Poulsens halvager, hvorimod Niels Poulsen fremlagde Jesper Lauridsen
borgmesters seddel af 1653, hvormed han bortlejer til Niels Poulsen Furland en ager, liggende i
Østervang no 65, som han har i pant, hvorefter der blev afsagt dom: der kan ikke tilkendes Niels
Furland noget lovmål at lide, eftersom borgmester Jesper Lauridsen er hans fulde tilstand samme
ager at bruge.

(24)

28/1 1656.

** Niels Jensen byfoged for retten fra sig leverede til Niels Jensen Fovlum først hans håndskrift,
som han til Johan Adolf Ernst af Flensborg udgivet har, dateret 30/10 1648 og en antegnelse på hvis
gods, som i hans bo 8/1 sidst forleden er vurderet efter dom til dets betaling.

(25)

** Jens Nielsen. for retten sagde Nicolaus Caspersen, at han ikke vidste med Jens Nielsen andet end
godt.



** Jens Nielsen. efterskrevne vidnede, at 24/12 sidst forleden, da Jens Nielsen havde tiltale til
Nicolaus Caspersen byskriver her sst anlangende Jens Nielsens stedsøn, som skulle have lært hos
ham at lege på instrument, og da sagde Nicolaus Caspersen, at Jens Nielsen løj som en skælm.

** Søren Ibsen tog beskrevet, at Nicolaus her for retten sagde, at hvem, der havde sagt, at Jens
Nielsen skulle være en skælm, som Nicolaus skulle have sagt, hvortil Nicolaus svarede at hvem,
som det sagde efter hans mund løj som en skælm, hvem Nicolaus mente, vidste han intet.

** Anders Christensen borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

(26)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne havde tiltale til efterskrevne, som rester med deres
lejermålsbøder. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Sørensen klejnsmed her sst opsagde til Gertrud Pedersdatter og Maren Nielsdatter sst den
våning, han påboer.

(27)

4/2 1656.

** Peder Nielsen. Rasmus Rasmussen her sst fremlagde hans skriftlige forpligt, eftersom han i sin
drukkenskab og ubesindighed på bytinget 16/7 sidst forleden nogle utilbørlige ord borgmester og
råd til despekt og vanære har talt, og da både han selv og godtfolk på hans vegne hans store
forseelse har afbedet, og øvrigheden derfor deres tiltale har ladet falde, så lover han aldrig efter
denne dag borgmester og råd ved ord eller gerninger at fortørne, eller derfor at lide straf i byens
fængsel nogle dage og nætter på vand og brød, underskrevet RRS.

(28)

** Niels Andersen Vinter efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til salig Rasmus Bendtsens arvinger
for den salig mands hovedgård her sst, som de ikke har ryddelig gjort, som han sig har tilforhandlet,
og de deraf skal lovligt være blevet udvist efter opsættelsens efterskrevne indlæg, hvorefter blev
fremlagt et købebrev af doktor Niels Bendtsen i Ålborg udgivet på den gård, hans salig bror Rasmus
Bendtsen sidst påboede, hvori han den 4.part efter hans salig far Bendt Hansen arveligt var tilfaldet,
og de andre tre parter for hans fordring er blevet udlagt, dateret Ålborg 20/11 1654, hvorefter blev
fremlagt udviselses vidner, og der blev afsagt dom: Mariche Henrichsdatter og hendes medarvinger
bør straks samme gård at ryddelig gøre.

(29)

** Niels Andersen Vinter efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for hvis, de ham på
hans egne samt på hans hustru Karen Akselsdatter og steddatter Maren Bendtsdatters vegne skyldig
er, som de blev tildømt at betale.

(30)



** Niels Andersen Vinter efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Mariche Henrichsdatter her sst og
hendes medarvinger, salig Rasmus Bendtsens arvinger, for 41 rigsdaler efter hans indlægs
vidtløftige formelding, hvorefter blev fremlagt skiftebrev efter salig Bendt Hansen 5/12 1654 og et
købebrev, udstedt af doktor Niels Bendtsen i Ålborg 20/11 1654, hvorefter der blev afsagt dom:
Mariche Henrichsdatter og hendes medarvinger bør betale Niels Andersen Vinter 41 rigsdaler.

(31)

** Niels Andersen Vinter efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham hans
hustru og steddatter gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(32)

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jørgen Lauridsen lod fordele for hovedgæld.

** Peder Lassen licentiat lod fordele for hovedgæld.

** Peder Lassen licentiat lod fordele efterskrevne for gæld.

(33)

** Jens Christensen skrædder lod fravise Inger, salig Peder Kocks, fra den våning, hun nu iboer.

** Poul Pedersen Skov fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev opsat
6 uger.

** Anker Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens, lod fravise efterskrevne fra de gårde og ejendomme,
som de nu påboer.

(34)

** Jens Skalmstrup fordrede dom over efterskrevne for gæld, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Christen Jensen Korning borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(35)

** Hans Nielsen Holt lod fordele for hovedgæld.

(36)



** Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens, fordrede dom over efterskrevne for gældssag, de er
hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

11/2 1656.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, fremlagde sit indlæg, at da Niels Fovlum i Randers
har ladet ham stævne, hvad hans mening kan være er ham ubevidst, så anmoder han byfogden om at
spørge ham, om han har noget at tiltale ham for, så skal han derpå svare.

(37)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, fremlagde et skriftligt indlæg, dersom Niels Jensen
Fovlum, som skulle kaldes rådmand i Randers, skulle formene sig at ville befri med KM brev imod
hans tiltale, så formener har, at ham måtte blive meddelt genpart deraf, og hvis af Niels Fovlum
bliver i rette lagt, bliver læst og påskrevet, og af byskriveren til sig taget.

(38)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, begærede 1.ting over Niels Jensen Fovlum efter en
dom af bytinget 27/8 1655 for et brev, som han ham forholder og ikke vil fra sig levere.

** Iver Jensen i rette lagde en skriftligt indlæg, at eftersom foregives, at Niels Jensen Fovlum
rådmand i Randers har arbejdet på at drive på en KM opretning eller befrielse imod hvis tiltale, Iver
Jensen har til ham, og i rette lagt et brev, han 26/11 har i rette lagt for at skulle være en KM
stævning, som efter syn ikke formenes at være rigtig, men nærmere falsk, hvorfor han bør at lide
som vedbør, og samme brev ikke at komme Niels Fovlum til nogen befrielse, såfremt han ikke
stiller borgen og nøjagtig kaution til sagens uddrag for hans egen person, eller at borge for sig selv.

(39)

** Mads Pedersen borger her sst på hans salig brors børn, som han er værge for, deres vegne havde
tiltale til Peder Hansen i Handest for 14 skæpper byg, som hans formand salig Mourids Pedersen
efter hans udgivne brev dateret 16/2 1639, Rasmus Pedersen i Randers skyldig var, og fremlagde
skiftebrev efter salig Rasmus Pedersen dateret (blank). sagen blev opsat 6 uger.

(40)

** Mads Hansen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Poul Jensen Dons, borger her sst, for 50
sletdaler efter hans brev dateret 9/2 1649, som han blev tildømt at betale.

** Jens Pedersen her sst efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(41)

** Laurids Jensen Korning fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.



(42)

** Peder Jensen Hadsten efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Pedersen, boende i Grund,
for 23 sletdaler efter hans skadesløsbrev, som hans bror Terkild Pedersen i Mikkelstrup har lovet for
på hans vegne, dateret 9/1 1655 RPS Terkild Pedersen egen hånd, som han blev tildømt at betale.

** Johan Adolf for retten opbød til Niels Jensen Fovlum at indløse hvis gods og varer, som Johan
Adolf i sin gælds betaling er tilvurderet.

(43)

** Johanne Nielsdatter fordrede dom over efterskrevne, som er hende gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Niels Hadsten fremlagde et skriftligt indlæg, at da byfogden 8/1 sidst forleden har været i hans
hus og udvurderet et helt parti gods og andet i hans fraværelse efter en doms indhold for gæld til
Iver Jensen, så begærer han, at han samme udvurderede gods til indløsning må bekomme.

(44)

** Jacob Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne for den 5.part husleje og agerleje. sagen
blev opsat 6 uger.

** Anders Prim her sst. efterskrevne vidnede, at de 25/1 sidst forleden arresterede Anders
Christensen Hedegård i Råsted og forbød ham at undvige af Randers bys frihed under et fuldt vold.

(45)

** Jørgen Christensen på Anders Andersen Prim og KM vegne gav last og klage over Anders
Christensen i Råsted, for han 25/1 sidst forleden imod lovlig arrest er bortdraget af Randers bys
frihed.

** Mads Hansen rådmand lod fordele efterskrevne for gæld.

** Bertel Andersen her sst lod fordele Maren Andersdatter, Laurids Nielsens, for 9 mark, hun er
ham skyldig efter hans regnskabsbog.

** Anders Jensen Bjerregrav på sine egne og Søren Christensens vegne fordrede dom over
efterskrevne for gæld, der iblandt Mette Sørensdatter, salig Anders Smeds hustru i Provstegård,
Anne Sørensdatter salig Niels Kyvlings, Anne Steffensdatter uden Nørreport for hendes bror Peder
Steffensen i Hovlbjerg. sagen blev opsat 6 uger.

(46)

18/2 1656.

** Christen Nielsen forvalter på Bidstrup. Poul Lauridsen og Margrete Lauridsdatter, barnfødt i
Randers, hvis værgemål, han sig har påtaget efter deres salig søster Karen Lauridsdatter, og hos



Christen Nielsen kan være tilfaldet, gav ham afkald for hvis arv, de kunne være tilfaldet efter deres
salig søster hans salig hustru Karen Lauridsdatter.

(47)

** Jacob Nielsen sitzhaftig her sst havde tiltale til Nicolaus Caspersen forrige byskriver sst
angående tingsvidner, som han imod betaling har begæret, men som byskriveren ham modvilligt
forholdt, ham til stor skade, og satte i rette, om han ikke derfor burde at lide. sagen blev opsat 14
dage.

** hr Niels Pedersen i Galten havde tiltale til Christen Nielsen her sst for 39 sletdaler, han er ham
skyldig efter hans breve, dateret 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(48)

** Mads Hansen rådmand her sst havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Mads Pedersen Essenbæk på sin salig brors børns vegne fordrede dom over efterskrevne for
gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen Bager fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen er opsat 6
uger.

(49)

** Niels Christensen Vorup fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de er ham skyldig. opsat
6 uger.

** Mads Pedersen Essenbæk fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. opsat 6
uger.

(50)

** Maren Jensdatter, salig Peder Bagers, fordrede dom over efterskrevne for gæld, de salig Peder
Bager skyldig var. opsat 6 uger.

** Poul Christensen bager lod vurdere en gammel sort klædekåbe, som Jens Dal her sst havde ham
pantsat, som han blev tilbudt at indløse.

** Anker Pedersen lod fordele for hovedgæld.

** Inger Jacobsdatter lod fordele for hovedgæld.

** Laurids Jensen Korning lod fordele for gæld.

(51)



** Poul Christensen Bager lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Nielsen lod fordele for gæld.

** Christen Nielsen Prim lod fordele efterskrevne for gæld.

** Rasmus Jostsen lod fordele for gæld.

** Rasmus Jostsen lod fordele for gæld.

(52)

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for gæld.

** Mads Pedersen Essenbæk lod fordele for faldsmål.

** Peder Christensen lod fordele for hovedgæld.

** Mads Pedersen på hans salig brors børns vegne lod fordele for gæld.

** Poul Christensen Bager fordrede dom over efterskrevne for gældssag. opsat 6 uger.

** Anne Mogensdatter fordrede dom over Christen Jensen i Tjæreby for 7 sletdaler efter hendes
regnskabsbog. opsat 6 uger.

(53)

** Vogn Sørensen fordrede dom over Christen Jensen i Tjæreby efter hans afregning 7/6 1655.
opsat 6 uger.

** mester Morten Badskær lod fordele efterskrevne for gæld

25/2 1656.

** Iver Jensen. efterskrevne vidnede, at 11/2 sidst forleden på tinget da faldt der nogle ord mellem
Esben Madsen og Iver Jensen anlangende Niels Fovlums breve og stævning, som skulle være falsk,
hvilket Esben Madsen vedgik, at han havde svaret, at det var løgn, indtil Iver Jensen beviste det.

** Niels Hadsten. eftersom han i dag ville føre vidner, så mente Iver Jensen, at han ikke i egne
sager måtte gå i rette og procedere, og havde Niels Hadsten med en landstings stævning stævnet
efterskrevne, som vidnede, at de 12/2 sidst forleden var i Niels Hadstens hus, hvor de så adskilligt
gods og korn, hvori var gjort udlæg til Iver Jensen, og Niels Hadsten fremlagde efterskrevne
antegnelse, hvorefter der blev afsagt dom: efterdi ikke bevislig gøres. at Niels Hadsten er en
lovfældet mand, da må han selv føre sin sag i rette.

(55)



** Niels Jensen Hadsten fremlagde lensmandens seddel, at da byfoged Niels Jensen i hans
fraværelse har registreret hans bo, så befales ham at give Niels Hadsten kopi deraf, og hvis gods af
boet, han kan indløse med penge, skal være ham følgagtig, hvortil byfogden svarede, at når Niels
Hadsten ville gå i hans hus og konferere godsets antegnelse, så ville han den straks underskrive.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands efterleverske, og hendes medarvinger fordrede
dom over efterskrevne, som var salig Jens Jensen skyldig, der iblandt Peder Fiskers hustru i Favsing
Maren Jensdatter, Peder Fiskers svoger Rasmus Pedersen i Gundestrup, Peder Lassens hustru
Kirsten Mikkelsdatter i Nielstrup. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter på sine egne og medarvingers vegne fordrede dom over efterskrevne for gæld.
opsat 6 uger.

(56)

** Morten Mortensen fordrede dom over Niels Sørensen i Tostrup for 6 daler, han er ham skyldig.
opsat 6 uger.

** Rasmus Rasmussen skrædder havde tiltale til Rasmus Jensen, barnfødt i Ørsted, for 6 sletdaler
og en vædder. sagen er opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Andersen Prim lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Prim lod fordele for hovedgæld.

(57)

** Christoffer Jensen Dons lod fordele efterskrevne for gæld og faldsmål.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, lod fremlægge en dom af bytinget 27/8 1655, hvori
Niels Jensen Hadsten er tildømt uden videre ophold at tilstille Iver Jensen omtalte fuldmagt, hvorfor
Iver Jensen i dag begærede 3.ting over Niels Hadsten.

** Anker Pedersen på borgmester og råds vegne havde tiltale til efterskrevne for den 5.part husleje
1654. sagen er opsat 4 uger.

(58)

** Niels Jensen Hadsten fremlagde lensmandens seddel, at da Niels Hadsten beskyldes, for han
nogen tid tilforn har forseet sig med en KM stævning, som KM har henstillet til lensmandens
disposition, og da han har tilfreds stillet ham, så vil lensmanden på KM vegne holde ham skadesløs
og kravsløs, dateret Viborg 29/1 1656 Henrik Thott, hvortil Iver Jensen fremlagde sit indlæg,
dateret 11/2.

(59)



3/2 1656.

** Niels Pedersen. Else Jacobsdatter, salig Reinholt Skovs efterleverske, fremlagde sit pantebrev, at
da hun er sin svoger Niels Pedersen borger her sst skyldig 30 sletdaler, hvorfor hun pantsætter ham
en halv have, dateret 28/1 1656 Else Jacobsdatter egen hånd.

(60)

** Mads Hansen rådmand efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham
skyldig, der iblandt salig Niels Maltesens datter Johanne Nielsdatter, som de blev tildømt at betale.

** Anker Pedersen efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne for gældssag, de er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens, efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne,
som er hende gæld skyldig, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(61)

** Christen Sørensen snedker efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Rasmus Sørensen smed her
sst efter hans håndskrift, dateret 4/5 1655, som han blev tildømt at betale.

(62)

** Christoffer Jensen Dons havde tiltale til Jens Rasmussen i Vissing for 7 sletdaler, som han er
salig Søren Aidts børn skyldig efter hans forpligt, dateret 22/7 1646, som han blev tildømt at betale.

** Kirsten Mogensdatter fordrede dom over Maren Hansdatter i Østrup for 19 sletdaler hendes salig
husbond Peder Nielsen Østrup, borger i Randers, var Kirsten Mogensdatter, salig Niels Jensen
Hadstens efterleverske, skyldig, dateret 14/6 1646. opsat 6 uger.

** Peder Jensen Hadsten havde tiltale til Jens Pedersen i sønder Ulstrup efter hans forpligt, dateret
13/10 1655, lydende på 10 tønder rug, som Peder Jensen har ham betalt. opsat 6 uger.

(63)

** Christoffer Jensen Dons fordrede dom over efterskrevne, der iblandt Niels Madsen i Hinge i
Galten herred for hans salig far Mads Gødesens gæld, Søren Nielsen Lovring i Lyngå for Ingeborg
Nielsdatter salig farfars gæld, som han er værge for, Maren Mikkelsdatter i Hovlbjerg og hendes
bror Niels Mikkelsen for deres salig bror Søren Mikkelsens gæld, Peder Jensen møller i Skern mølle
og hans søster Volborg i Vellev deres salig mor Margrete salig Jens Kovdals gæld, salig Rasmus
Lassens efterleverske i Lundgård Anne Pedersdatter. sagen opsat 6 uger.

** Jesper Lauridsen borgmester fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen er
opsat 6 uger.

** Søren Christensen. Anders Jensen Bjerregrav på sin hustrus fars vegne fordrede dom over Niels
Jensen Hadsten for gæld efter efterskrevne optegnelse. sagen blev opsat 6 uger.



(64)

** Johan Kå fordrede dom over Morten Brøchner her sst for 90 sletdaler, som hans formand salig
Niels Nielsen Mollerup var ham skyldig. varsel til Morten Brøchner og hans hustru Maren
Nielsdatter. sagen er opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensens, og hendes medarvinger lod fordele efterskrevne, der
iblandt Jens Pedersen i Grund, som kom til Søren Lassens gård, Peder Clausens hustru Karen
Frandsdatter i Favsing.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensens, og hendes medarvinger lod fordele efterskrevne, der
iblandt Morten Keldsen i Haslund.

(65)

** Niels Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Anders Jensen Bjerregrav på sin kones far Søren Christensen borger her sst hans vegne lod
fordele for hovedgæld.

** Poul Christensen Bager lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

(66)

** Morten Mortensen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Poul Christensen Bager lod fordele for hovedgæld.

** Poul Christensen Bager lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

** Christen Christensen Bager lod fordele efterskrevne.

** Simon Sørensen lod fordele for gæld.

** salig Jens Peder Knebels arvinger lod fordele for hovedgæld.

(67)

** Maren Christensdatter salig Peder Simonsens efterleverske lod fordele.

** Niels Jensen Hadsten fremlagde en fortegnelse på hvis efterskrevne, som var i hans hus og bo
14/2 1656, da Niels Jensen byfoged gjorde udlæg.

** Iver Jensen forrige, skriver på Dronningborg, begærede 4.ting med høringsdele over Niels
Jensen Hadsten efter doms indhold 27/8 1655, hvori Niels Jensen Hadsten er tildømt uden videre
ophold at tilstille Iver Jensen omtalte fuldmagt, hvorefter han blev tildømt dele at lide.



(68)

** Iver Jensen begærede høringsdele over Niels Jensen Hadsten efter doms indhold 27/8 1655,
hvorefter han i dag blev tildømt dele at lide, og derefter lod Iver Jensen med 6 høringe ham fordele.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne og Peder Nielsen på byens vegne efter 6 ugers
opsættelse havde tiltale til Peder Nielsen Worm efter to domme, den første af Viborg landsting 6/10
1652, hvori Peder Worm er dømt til at lide som en falskner, den anden en KM og rigsrådsdom 21/7
1655, som efterfølger, hvorefter blev afsagt, at landsdommernes dom bør ved magt at blive, og
derefter blev fremlagt en registrering og vurdering af Peder Worms gods ejendom og formue, som i
alt blev 816 sletdaler, og byfogden satte i rette, om ikke Peder Worms hovedlod, som er halvparten,
ikke burde være KM og Randers by som ejendom følgagtig, hvilket blev dømt

(72)

10/3 1656.

** Anker Pedersen fordrede dom over Anders Poulsen i Knejsted for 10 daler, han er ham skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

(73)

** Poul Lauridsen fordrede dom over efterskrevne for gæld, de er ham er skyldig. sagen blev opsat
6 uger.

** Maren Jensdatter salig Peder Bagers lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen Nørager på salig Søren Andersen skrædders søn Christen Sørensen, som han er
værge for, hans vegne lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen på førnævnte Christen Sørensens vegne lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen på Christen Sørensens vegne havde tiltale til Mikkel Jensen, boende i Vorup,
for 20 sletdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 19/11 1651, som han blev tildømt at betale.

(74)

** Johanne Nielsdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Peder Knudsens
efterleverske Mette Mogensdatter i Hadbjerg. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen Bager efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til Christen Jensen Ridefoged her
sst for 31 daler efter hans regnskab, som han blev tildømt at betale.

(75)

** Hans Madsen skrædder havde tiltale til Jens Iversen Fisker borger her sst efter hans skriftlige
indlæg, at han 1/12 var i Jens Iversen Fiskers hus der at annamme på Maren Nielsdatters vegne,
som han er værge for, hvis hun var tilfaldet efter hendes salig far Niels Jensen Fisker, og efter



hendes salig mor Karen Rasmusdatter, og da befandtes efterskrevne, som Jens Iversen Fisker sig
tilholder, og ikke hans steddatter Maren Nielsdatter deri nogen lod eller del at skulle have, og satte i
rette, om det ikke burde gå i skifte. sagen blev opsat 4 uger.

(76)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som
rester med deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale, en karlsperson 12 rigsdaler og en
kvindesperson 6 rigsdaler, eller de med fængsel og jern derfor at straffes på deres krop.

** Niels Jensen byfoged havde tiltale til Jesper Fillipsen boende i Gundestrup for 7 daler efter deres
regnskab. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged havde tiltale til Søren Pedersen, tjenende i Tammestrup, for 12 rigsdaler
efter hans forpligt, dateret 29/12 1652. sagen blev opsat 6 uger.

(77)

** Peder Jostsen sadelmager på sine egne og Jørgen Christensen prokurator på KM og byens vegne
klagede over Mads Christensen, barnfødt i Fårup, for han havde overfaldet og slået med en ildskovl
Peder Sadelmagers bror Simon Jostsen og dermed gav han sit banesår, så han af samme overfald
sårmål og skade er død blevet.

** Peder Sadelmager og Jørgen Christensen. synsmænd afhjemlede syn Simon Jostsens lig, som
havde et stort åbent sår i tindingen.

** Peder Sadelmager på egne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne. Christoffer Badskær
vidnede, at 12/2 om aftenen kom til ham Simon Jostsen, som begærede, at han ville forbinde ham to
skader, bag i hovedet og ovenover tindingen, og samme skader forbandt han.

17/3 1656.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands efterleverske, og hendes medarving lod fordele for
hovedgæld efterskrevne, der iblandt Christen Sørensens hustru i Gullev Anne Nielsdatter.

(78)

** Mads Hansen rådmand lod fordele for hovedgæld.

** Casper Jensen møllersvend lod fordele for hovedgæld.

** Jens Christensen Hummelure lod fordele for hovedgæld.

** Christen Jensen Havrum lod fordele for hovedgæld.

** Christen Jensen fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(79)



** Peder Pedersen Vissing fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens, fordrede dom over efterskrevne, som er
hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Rasmussen Vissing fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Christensen Skalmstrup efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de
blev tildømt at betale.

(80)

** Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens, og hendes medarvinger efter 6 ugers opsættelse
stævnede efterskrevne for gæld, der iblandt Maren Hansdatter, salig Peder Østrups, i Østrup, som de
blev tildømt at betale.

** Niels Vinter og Anker Pedersen, begge forrige kæmnere, efter 3 ugers opsættelse stævnede
efterskrevne rodemestre, som rester med penge efter rodesedlers formelding, som de blev tildømt at
betale.

(81)

** Jacob Nielsen efter 4 ugers opsættelse havde tiltale til Nicolaus Caspersen, forrige byskriver her
sst, efter hans skriftlige indlæg, at eftersom han forgangen år har haft adskillige lovmål til dom og
tingsvidners udstedelse, hvilket han tit og ofte imod betaling har begæret, som Niels Caspersen
modvilligt har forholdt ham, til stor skade og ophold i hans rettergang, og han endnu en dom ham
forholder, hvorved han har gjort uret og bør derfor at lide, hvorefter der blev afsagt dom: da sagen
muligt kan hensees til ærerørig, da den for landsdommere at indkomme.

** Peder Jostsen sadelmager på sine egne og Jørgen Christensen på KM vegne opkrævede
sandemænd at møde at gøre deres ed og tov over Mads Christensen, som tjente Niels Mogensen, for
sårmål og skade han Peder Jostsens bror Simon Jostsen skal have gjort, som han derover skal være
død blevet.

(82)

** Niels Pedersen Bendtsen vognmand uden Vesterport. Christen Jensen Korning her sst fordrede
dom over Niels Pedersen Bendtsen for gæld, hvilket han ved sin højeste ed benægtede, og hvis han
såvel hans salig kvinde havde af Niels Pedersen Bendtsens godemor Mette Mikkelsdatter
bekommet, havde de hende betalt.

** Christen Jensen Korning efter 6 ugers opsættelse havde tiltale til efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(83)



** Jens Nielsen borger her sst et skøde. Hans Friis på Clausholm skødede fra sig hustru og arvinger
og på samtlige hans medarvingers vegne den halve gård på Vestergrave, som de arvede efter deres
salig far Otte Marsvin, til Jens Nielsen borger i Randers hans hustru og deres arvinger.

(84)

24/3 1656.

** Jens Madsen Værum lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Morten Brøchner lod fordele for hovedgæld.

(85)

** Niels Christensen Vorup lod fordele Maren Andersdatter, salig Peder Frandsens hustru, for 4
mark, hun rester med til Randers by for 16xx.

** Nicolaus Caspersen lod fordele for gæld.

** Mads Pedersen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Jens Madsen Værum fordrede dom over efterskrevne, der iblandt Peder Jensen Spliid hans
hustru Ellen Andersdatter i øster Velling, som er ham gæld skyldig, sagen er opsat 6 uger.

** Nicolaus Caspersen havde tiltale til Christen Simonsen buntmager her sst angående en muffe,
som han lånte til at gøre en muffe efter, som han ikke vil levere fra sig. sagen er opsat 6 uger.

** Jacob Johansen havde tiltale til Hans Dunckel toldbetjent her sst for 11 rigsdaler efter hans
obligation, dateret 7/11 1653. opsat 6 uger.

(86)

** Mads Pedersen Essenbæk på hans salig bror Rasmus Pedersens børn, nemlig Peder Rasmussen
Hans Rasmussen Karen Rasmusdatter Mette Rasmusdatter Anne Rasmusdatter deres vegne efter 6
ugers opsættelse havde stævnet Peder Hansen i Handest for 14 skæpper byg efter hans salig
formand Mourids Pedersens seddel, dateret 16/2 1639, Mourids Pedersen egen hånd, og fremlagde
et skiftebrev efter salig Rasmus Pedersen 25/9 1650, hvori samme byg er takseret for penge,
hvorefter blev fremlagt Peder Hansens skriftlige svar, om han og hans hustru Karen Christensdatter
ikke bør søges ved deres værneting, 11/2 1656 Peder Hansen egen hånd, hvorefter blev afsagt dom:
Peder Hansen bør betale for samme byg inden 15 dage.

(87)

** Laurids Jensen Korning efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Johanne Nielsdatter efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er hende gæld skyldig,
som de blev tildømt at betale.



(88)

** Anders Jensen Bjerregrav på sine egne og på sin kones far Søren Christensens vegne efter 6
ugers opsættelse stævnede efterskrevne, der iblandt Anne Troelsdatter, salig Niels Kyvlings hustru,
som er dem gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Jacob Andersen Prim forrige byens kæmner efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som
er ham gæld skyldig, hvortil Peder Mouridsen borger her sst fremlagde sin skriftlige seddel,
hvorefter blev afsagt dom: forskrevne saggivere bør betale deres husleje og agerleje.

(89)

** Anker Pedersen på borgmester og råds vegne efter 4 ugers opsættelse havde tiltale til
efterskrevne for husleje, hvortil Jacob Prim fremlagde en kvittering af Anne Lauridsdatter salig
Christen Mikkelsens, borgerske her sst, dateret 24/1 1656 Anne Lauridsdatter egen hånd, og Jens
Hornbæk fremlagde en dom af Viborg landsting 1/2 1654, hvorefter der blev afsagt dom:
saggiverne bør deres husleje at betale, dog ikke Jacob Andersen Prim, eftersom Anne Lauridsdatter
vedkender sig samme gård.

(90)

** Niels Jensen byskriver. efterskrevne vidnede, at efterskrevne personer, som har aftinget for
1652-53-54, de er så forarmede, at de ikke deres fulde bøder kunne betale, men havde aftinget efter
yderste formue.

(91)

31/3 1656.

** Peder Jostsen på sine egne og Jørgen Christensen på KM vegne. Christoffer Badskærs kvinde
Ursula Mortensdatter vidnede, at 12/2 sidst forleden kom Simon Jostsen til hendes mand for at blive
forbundet, og han sagde, at han havde hans død af et slag, han havde fået af Mads, som tjente i
gårde med ham. andre vidnede det samme, og ydermere sagde han, at dersom han skulle blive tilpas
igen, skulle han skyde en kugle igennem ham.

(92)

** Mads Hansen rådmand efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham gæld skyldig,
der iblandt Terkild Pedersens hustru i Mikkelstrup Maren Sørensdatter, som de blev tildømt at
betale.

** Anders Christensen Bager efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(93)



** Maren Jensdatter, salig Peder Bagers efterleverske, og hendes medarvinger efter 6 ugers
opsættelse stævnede efterskrevne, som er dem gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** hr Niels Pedersen Maltbæk i Galten efter 6 ugers opsættelse stævnede Christen Nielsen her sst
for 39 sletdaler hovedstol, som han er ham skyldig efter hans to håndskrifter, dateret 9/6 1654 og
22/4 1654, som han blev tildømt at betale.

(94)

** Vogn Sørensen stævnede Christen Jensen i Tjæreby for gæld efter hans efterskrevne regning 5
daler, som han blev tildømt at betale.

** Mads Pedersen Essenbæk efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(95)

** Mads Pedersen som formynder for hans salig bror Rasmus Pedersens børn på deres vegne efter 6
ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Niels Christensen Vorup efter 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, der iblandt
salig Mikkel Swertfegers hustru Sidsel Pedersdatter, Peder Frandsens hustru Maren Andersdatter,
Knud Skovbos datter Anne Knudsdatter, som de blev tildømt at betale.

(96)

** Anne Frandsdatter efter 6 ugers opsættelse stævnede Christen Jensen i Tjæreby for 6 sletdaler
efter hans underskrevne afregning 3/9 1655 Christen Jensen egen hånd, som han blev tildømt at
betale.

(97)

** Anders Jensen Bjerregrav på sin kones far Søren Christensens vegne lod fordele for hovedgæld.

** Niels Lassen Lem lod fordele for gæld.

** Mikkel Wilde af Lübeck lod fordele Laurids Sørensen kræmmer.

** Mads Pedersen lod fordele for faldsmål.

** Jens Jensen Tjæreby. synsmænd afhjemlede syn på et havegærde, hvoraf den halve part var
færdiggjort med planker og tømmer, som Jens Jensen havde ladet færdig gøre, men den anden
halvpart lå ganske øde, som det tilkommer Christen Jensen at færdiggøre.

(98)



** Anders Jensen Bjerregrav på sin kones far Christen Sørensen hans vegne lod vurdere et kvinde
sølvbælte, som Peder Pedersen i Lund havde til Christen Sørensen pantsat, og som han blev tilbudt
at indløse.

** Maren Jensdatter salig Peder Bagers. Jens Nielsen i Grensten lovede at gøre regnskab med hende
inden 14 dage, eller derefter at lide dele for hvis tilkrav, hun havde til ham, som er 14 daler.

** Søren Pedersen i Røde mølle fordrede dom over efterskrevne, som er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Johan Jørgensen borger fordrede dom over Laurids Nielsen Lem i Randers for 10 sletdaler efter
hans udgivne brev 17/11 1651. sagen blev opsat 6 uger.

(99)

** Niels Andersen Vinter. synsmænd afhjemlede syn på salig Rasmus Bendtsens efterladte
hovedgård, som nu tilhører Niels Vinter, og synede hvis efterskrevne gods og løsøre i samme gård
befandtes, før han indflyttede, hvorefter blev fremlagt salig Rasmus Bendtsens arvinger deres
udgivne sedler, hvori de tilstår kald og varsel at være Niels Vinter gestendig, Niels Bendtsen, Anne
Bendtsdatter salig Hans Sørensens, mester Bendt Hansen på sine egne og mors vegne samt
søskende Søren Hansen Johanne Hansdatter Kirsten Hansdatter og søsterdatter Sidsel Tomasdatter
deres vegne, Laurids Christensen på hans hustru Maren Jensdatters vegne og Søren Jensen
Hofmand på egne vegne alle i Ålborg og Henrik de Hemmer på hustru Karen Hansdatters vegne
Mads Hansen på egne og bror Peder Hansens vegne.

(101)

** Niels Vinter. efterskrevne vidnede, at de med byfogden var i salig Rasmus Bendtsens hus og bo
her sst, Anne Lydiksdatters gård kaldet, og der af Mariche Henrichsdatter og medarvinger æskede
betaling til Niels Vinter på 41 rigsdaler hovedstol, som var for resterende husleje af hovedgården,
og da hun ingen betaling frembød, så blev efterskrevne løsøre udvurderet, og nu tilbød Niels Vinter
salig Rasmus Bendtsens arvinger samme løsøre til indløsning, som var ham tilvurderet.

** Peder Jostsen sadelmager på sine egne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd deres ed og tov at gøre over Mads Christensen, som tjente Niels Mogensen,
for drab, han over Peder Jostsens bror Simon Jostsen gjort har i Niels Mogensens stue 12/2 sidst
forleden, og blev fremlagt et klagevidne et synsvidne og et tingsvidne af bytinget 10/3 sidst forleden
samt opkrævelsesvidne 17/3 sidst forleden, og derefter blev fremlagt efterskrevne vidnesbyrd,
hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov og svor Mads Christensen en fuld manddød over og
fra sin fred.

(104)

14/4 1656.

** Kirsten Mogensdatter efter 6 ugers opsættelse stævnede Maren Hansdatter, salig Peder Nielsens,
i Østrup for 19 sletdaler, som hendes salig husbond har været hende skyldig efter hans udgivne brev



til Kirsten Mogensdatter, salig Niels Jensen Hadstens efterleverske, dateret 14/6 1646 Peder Nielsen
egen hånd, som han blev tildømt at betale.

** Christoffer Jensen Dons med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for hvis, de er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(105)

** Morten Mortensen med en opsættelse 25/2 sidst forleden stævnede Niels Sørensen i Tostrup for
7 sletdaler efter hans brev 9/3 1653, som han blev tildømt at betale.

(106)

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands efterleverske, og hendes medarvinger med en
opsættelse 25/2 sidst forleden stævnede efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev
tildømt at betale.

** Maren Jensdatter og hendes medarvinger med en opsættelse 25/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(107)

** Poul Christensen Bager. synsmænd afhjemlede syn på et havegærde mellem Poul Christensen
Peder Smed og Christen Korning her sst, hvoraf Peder Smeds part af mellemgærdet til Poul Bager
var optaget og slet borte, og der var gjort et stort hul på Christen Kornings mellemgærde, så man
kunne køre igennem med heste og vogn.

** Mads Hansen rådmand lod fordele for hovedgæld.

** Maren Mikkelsdatter lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Andersen Prim lod fordele for hovedgæld.

(108)

** Jens Nielsen fordrede dom over efterskrevne, som rester med skat for 1653. sagen blev opsat 6
uger.

** Maren Mikkelsdatter fordrede dom over efterskrevne for hvis gæld, de hende skyldig er. sagen
blev opsat 6 uger.

** Jens Madsen skrædder og formynder for Maren Nielsdatter sst med en opsættelse 10/3 sidst
forleden stævnede Jens Iversen Fisker borger her sst, at eftersom han 1/12 var i Jens Iversen Fiskers
hus der at annamme på Maren Nielsdatters vegne, som han er værge for, hvis hun var tilfaldet efter
hendes salig far Niels Jensen Fisker og efter hendes salig mor Karen Rasmusdatter, og da befandtes
efterskrevne, som Jens Iversen Fisker sig tilholder, og ikke hans steddatter Maren Nielsdatter deri
nogen lod eller del at skulle have, og fremlagde et skiftebrev efter salig Niels Jensen Fisker, Jens



Iversens formand, dateret Randers 14/1 1642, hvorefter blev afsagt dom: Jens Iversen kan ikke
tilkendes samme bryggekedel og andet uden skifte og deling.

(109)

** Jesper Lauridsen borgmester med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, de er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(110)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen Fovlum borger her sst
for et brev, som formenes at være en KM stævning, som han på bytinget har i rette lagt, hvilken
stævning var falsk, hvorfor han bør lide på sin ære og liv, som sådan en falskner med rette bør, og
fremlagde sit skriftlige indlæg. sagen blev opsat 1 måned.

** Iver Jensen havde tiltale til Niels Jensen Fovlum borger her sst anlangende kost og tæring 282
sletdaler, han fordrer af ham for en unødig trætte, som Niels Fovlum i langsommelig tid imod ham
ført har, hvorpå endelig på Viborg landsting er kendt, Niels Fovlums mening ikke ret at være, men
anlangende kost og tæring, da er det hedenfundet til bytinget. sagen blev opsat 1 måned.

(111)

** Johan Koop med 6 ugers opsættelse havde stævnet Morten Brøchner borger her sst og hans kone
Maren Nielsdatter, Niels Jensen Hadsten og hans kone Karen Nielsdatter for gældssag, Morten
Brøchners formand Niels Nielsen Mollerup havde været ham skyldig, hvorefter der blev afsagt
dom: Johan Koop bør at have sin betaling af salig Niels Nielsens Mollerups efterladte middel og
formue, som endnu hos Morten Brøchner står uskiftet og udelt.

21/4 1656.

** Jacob Nielsen sitzhaftig her sst. synsmænd afhjemlede syn til den ejendom, Christen Jensen
Mollerup nu forleden vinter påboede sst, hvor vinduer fjæl og andet var borte.

(112)

** Anne Nielsdatter, salig Laurids Hvids, lod fordele for gæld.

** Morten Nielsen ladefoged lod fordele efterskrevne.

** Morten Brøchner lod fordele for hovedgæld.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele efterskrevne.

** Peder Nielsen på borgmester og råds vegne med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne
forrige byens kæmnere for hvis, de til Randers by efter overleverede regnskaber er skyldig blevet,
som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(113)



** Anker Pedersen med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Poulsen i Knejsted for 18 sletdaler,
han ham skyldig er, som han blev tildømt at betale.

** Poul Lauridsen med en 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt
at betale.

(114)

** Niels Jensen KM byfoged med 6 ugers opsættelse stævnede Jesper Fillipsen i Gundestrup for 7
sletdaler efter regnskabs klarering, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen byfoged med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Pedersen, tjenende i Tammestrup,
for 12 rigsdaler efter hans brev, dateret 29/12 1652, som han blev tildømt at betale.

** Johanne Nielsdatter med en 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, de er hende
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(115)

** Niels Andersen Vinter havde tiltale til salig Rasmus Bendtsens arvinger efter hans skriftlige
indlæg, at da efterskrevne dannemænd er indlagt i salig Rasmus Bendtsens anpart af hans efterladte
gård, salig Anne Lydiksdatters gård kaldet, nemlig Mikkel Tygesen for 136 rigsdaler og Tomas
Poulsen for 163 rigsdaler, som de igen til Niels Vinter afstået har, og da han selv er indlagt i samme
gård for 133 rigsdaler, så bedrager det sig tilsammen 650 sletdaler, og da den 17/12 1655 for sin
store brøstfældighed er blevet takseret for 850 sletdaler, hvoraf tilkommer doktor Niels Bendtsen
den 4.part, som er 212 sletdaler, og salig Rasmus Bendtsen de 3 parter, som er 637 sletdaler, så
sætter han i rette og formener salig Rasmus Bendtsens gård, doktor Niels Bendtsens 4.part
uberegnet, bør ham som ejendom at efterfølge, dateret 1/4 1556 Niels Andersen Vinter egen hånd.

(116)

28/4 1656.

** Hans Rasmussen murmester et skudsmål. efterskrevne dannemænd tilstod, at Hans Rasmussen
murmester har boet i byen halvandet år, og imidlertid har han forholdt sig ærligt flittigt og vel imod
naboer og på hans håndværks vegne.

(117)

** Christen Jensen Havrum med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens efterleverske, med 6 ugers opsættelse
stævnede efterskrevne, som er hende gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(118)



** Peder Rasmussen Vissing med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev
tildømt at betale.

** Peder Pedersen Vissing med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev
tildømt at betale.

(119)

** Mikkel Tygesen et afkald. Niels Frandsen i Århus gav ham afkald for al hvis arvegods, som salig
Rasmus Hansen, som døde i Mikkel Tygesens hestemølle her sst, har efterladt sig, som han var ret
arving til.

** Laurids Mikkelsen i Hinge på sin husbond fru Elisabet Juel til Brusgård lod fordele for faldsmål.

** Jacob Nielsen lod fordele Niels Caspersen forrige byskriver for 13 mark, som han med resterer
og adskillige domme og tingsvidner, han Jacob Nielsen forholder.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for gæld.

** Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverske her sst, lod fordele efterskrevne for
hovedgæld.

(120)

** Niels Jensen på KM og rettens vegne og Peder Nielsen på byens vegne havde tiltale til Rasmus
Keldsen i Albæk og Jens Christensen i Blegvad for deres voldsbøder, hver 40 mark, som de er
faldet for til KM og Randers by. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Koop fordrede dom over efterskrevne for gæld. opsat 6 uger.

** Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverske, fordrede dom over efterskrevne, der
iblandt Niels Jensen i over Hornbæk, som hans efterladte hustru Anne Christensdatter, som er hos
Laurids Nielsen i over Hornbæk, skal betale, samt Maren Hansdatter, salig Peder Nielsen Østrups.
sagen er opsat 6 uger.

(121)

** Hans Davidsen, tjenende på Hindsgavl, havde tiltale til Iver Jensen, forrige skriver på
Dronningborg, for 31 sletdaler efter hans udgivne brev, til kaptajn David Hansen, som er resten af
hans genant, han årligt af Dronningborg bliver givet, dateret Randers 23/9 1648 Iver Jensen
Bandsbøl egen hånd. opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav på sin hustrus far Søren Christensens vegne fordrede dom over Niels
Jensen Hadsten for efterskrevne gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav havde tiltale til Christen Terkildsen i Ørsted i Rougsø herred, for han
ikke er kommet i hans tjeneste. opsat 6 uger.



(122)

** Mads Hansen rådmand havde tiltale til Jørgen Pedersen forrige foged for 17 sletdaler efter hans
brev, dateret 8/6 1649. opsat 6 uger.

** Niels Christensen Vorup fordrede dom over Christen Simonsen buntmager for 8 daler resterende
skat, som han af borgerskabet 1652 har oppebåret efter rodesedlens indhold. sagen blev opsat 6
uger.

** Mads Pedersen på sine egne og sin bror Jens Pedersens vegne fordrede dom over Rasmus Smed
her sst for et halvt års husleje. opsat 6 uger.

5/5 1656.

** Mads Poulsen borgmester. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed og skade at være
tilføjet ham på sin ejendom, som af hans naboer Poul Jensen Dons og Christoffer Badskær skal
være gjort.

(123)

** Peder Jensen Hadsten. synsmænd afhjemlede syn til den våning og husværelse, som Carsten
Simonsen skrædder næst forleden vinter iboede og er nu afflyttet, for hvis brøstfældighed derpå
fandtes.

** Bertel Andersen kræmmer tilbød Laurids Jensen Mellerup her sst hvis boskab, han ved nam fra
ham bekommet har, det at indløse inden 8 dage for den værd, som det er ham tilvurderet for.

** Christen Simonsen buntmager lod fordele Nicolaus Caspersen forrige byskriver for diverse gæld.

(124)

** Jørgen Lauridsen lod fordele Jørgen Skolemester for 2 rigsdaler, som er for hans kost kammer
og seng.

** Søren Jørgensen felbereder lod fordele for gæld.

** Christen Nielsen Prim lod fordele for hovedgæld.

** hr Niels i Galten lod fordele for gæld.

** Rasmus Pedersen havde tiltale til Hermand Jensen væver, forrige her sst nu i Mejlby i Støvring
herred, for to stykker arbejde, som han forholder ham. sagen er opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter, salig Peder Bagers, fordrede dom over Keld Pedersen i Fårup i Nørhald herred
for 7 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(125)



** Niels Jensen byfoged havde tiltale til Søren Andersen, forrige tjenende på Estrup, for 12
rigsdaler lejermålsbøder. opsat 3 uger.

** Jacob Nielsen havde tiltale til Christen Jensen Mollerup her sst for den våning, han forleden
vinter påboede, og ikke derfra er skiltes som det sig burde efter synsvidnes indhold af bytinget 21/4
sidst forleden,

som blev fremlagt, og derefter blev fremlagt Jacob Nielsens indlæg, hvori han satte i rette, om ikke
Christen Jensen bør at forfærdige på samme våning, hvis synsvidnet om formelder. varsel til
Christen Jensen Mollerup i hans mors hus. sagen blev opsat 6 uger.

(126)

** Jens Madsen Værum med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, der iblandt Ellen
Pedersdatter, salig Jens Pedersen Spliids i øster Velling, efter hans regnskabsbog 1632, hvorefter
der blev afsagt dom: de indstævnede bør deres gæld at betale, men da Ellen Pedersdatters salig
mands gæld er over 20 år gammel, så bør hun være fri for tiltale.

** Jacob Johansen med 6 ugers opsættelse stævnede Hans Dunckel toldbetjent her sst for 11
rigsdaler efter hans obligation 2/11 1653, som han blev tildømt at betale.

(127)

** Nicolaus Caspersen med 6 ugers opsættelse stævnede Christen Simonsen buntmager her sst for
en underforet oddermuffe, som han ikke vil hjemskikke, hvorefter der blev afsagt dom: Christen
Sørensen bør fra sig levere samme oddermuffe til Nicolaus Caspersen, eller derfor at lide tiltale.

** Rasmus Jacobsen skomager, formynder for salig Mogens Nielsens børn, havde tiltale til salig
Jens Nielsens hustru og arvinger i Nielstrup efter Jens Nielsens håndskrift, dateret Randers 2/3 1651
lydende på 33 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

12/5 1656.

** Jørgen Christensen på borgmester og råds vegne lod fordele Laurids Jensen Korning efter dom
30/6 1655 for hans regnskab for Gråbrødre kirkes indtægt for 1651.

** Jens Christensen Nørager lod fordele for faldsmål.

** Knud Rasmussen snedker fordrede dom over Peder Laugter i over Hornbæk for 6 daler, han ham
skyldig er. sagen er opsat 6 uger.

(128)

** Anne Lauridsdatter fordrede dom over efterskrevne for gæld, de er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Terkild Jensen i Lerbjerg for 5 daler for en tønde øl.
sagen er opsat 6 uger.



** Peder Nielsen på borgmester og råds vegne med opsættelse 18/2 sidst forleden stævnede Poul
Pedersen Skov og Jacob Andersen Prim, næst forleden års byens kæmnere, og Poul Lauridsen
kirkeværge til skt Mortens kirke 1654 og Niels Pedersen kirkeværge sst for 1655, for de ikke ville
fremkomme i rådstuen med deres regnskaber på indtægt og udgift, og Peder Nielsen satte i rette, om
ikke Poul Pedersen Jacob Prim og Poul Lauridsen og salig Niels Pedersens hustru Maren
Andersdatter bør straks at klarere og betale uden længere ophold, hvilket de blev tildømt.

** Johan Jørgensen med 6 ugers opsættelse stævnede Laurids Nielsen Lem her sst for 10 sletdaler,
som rester på hans brev, dateret 17/11 1651, som han blev tildømt at betale.

(129)

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at efterskrevne personer har aftinget på rådstuen
efter yderste formue, og ikke formåede at give videre end som efterfølger for deres lejermålsbøder.

(130)

** borgmester og råd. synsmænd afhjemlede syn på skt Mortens kirkes brøstfældighed.

(131)

** borgmester og råd. synsmænd afhjemlede syn på byens broer og porte.

** Niels Vinter lod fordele efterskrevne for gæld.

(132)

** borgmester Mads Poulsen med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Jensen Mammen borger her
sst for 51 rigsdaler efter hans pantebrev 2/4 1649 til borgmester og råd, hvorfor han pantsætter den
4.part af en gård, hvorpå blev afsagt dom: Anders Mammen bør betale gælden, eller den 4.part af
ovennævnte gård Mads Poulsen for ejendom at efterfølge.

** Rasmus Jacobsen. Poul Lauridsen her sst solgte og skødede til sin svoger Rasmus Jacobsen den
3.part af en halvgård, hans hustrufar salig Jacob Pedersen påboede og afdøde, liggende på
Vestergrave.

(133)

** Rasmus Jacobsen et afkald. Poul Lauridsen borger her sst gav sin svoger Rasmus Jacobsen
afkald for al den arv, hans hustru Mette Jacobsdatter arveligt kunne tilfalde efter hendes salig
forældre Jacob Pedersen og Karen Ibsdatter, som boede og døde her sst.

** Rasmus Jacobsen for godtfolks forbøns skyld frastod sin tiltale til Anders Mikkelsen, barnfødt i
Vissing, hvorimod hans far Mikkel Nielsen skomager i Vissing bepligtede sig at betale ham hvis
omkostning, han havde udgivet for den tiltale til hans søn.

(134)



19/5 1656.

** Bastian Simonsen skrædder. efterskrevne vidnede, at Bastian Simonsen spurgte Niels
Skibbygger, om det hus var færdigt, han havde aflejet ham, hvortil han svarede, at han kunne flytte
ind, når han ville, og da spurgte Bastian Simonsen, hvor det i stuen var, han havde lovet ham,
hvortil han svarede, at hvis han ville have det, måtte han det selv bekoste, og da svor Bastian
Simonsen, at han aldrig ville flytte derind, hvilket skibbyggeren var tilfreds med, og de gav
hverandre deres hånd.

** Bendt Skrædder fordrede dom over Lorents Dener her sst for 45 rigsdaler efter hans håndskrift,
dateret 16/2 1654. opsat 6 uger.

** Niels Vinter Anker Pedersen fordrede dom over efterskrevne, som rester med deres
borgerskabspenge. sagen blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen borger her sst på sin bror Jens Pedersens vegne lod udvise Rasmus Smed af den
ejendom, han nu iboer.

(135)

** Anne Troelsdatter, salig Niels Jensen Kyvlings efterleverske, her sst lod fordele for hovedgæld.

** Jacob Nielsen sitzhaftig her sst lod fordele efter doms indhold.

2/6 1656.

** Jens Nielsen borger og forrige byens kæmner med en opsættelse 14/4 sidst forleden stævnede
efterskrevne, som rester med den årlige skats oppebørsel, som de blev tildømt at betale.

(136)

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse 5/5 sidst forleden stævnede Søren Andersen, forrige
tjenende på Estrup, for 12 rigsdaler lejermålsbøder med Gertrud Andersdatter, som han blev tildømt
at betale.

** Christen Nielsen Prim lod fordele efterskrevne for faldsmål.

** Mikkel Bond felberedersvend. Hans Jensen buntmagersvend forpligtede sig på sin hals og livs
fortabelse aldrig efter denne dag at give årsag til eller overfalde Mikkel Bond hans mester eller
indbyggere i Randers,

** Jens Jensen Tjæreby lod fordele Christen Jensen ridefoged, for han ikke vil lukke hans anpart i et
mellemgærde mellem deres haver, og fremlagde et synsvidne af bytinget 31/3 sidst forleden.

(137)

** Mads Hansen rådmand lod fordele efterskrevne for gæld.



** Niels Andersen Vinter med 6 ugers opsættelse stævnede salig Rasmus Bendtsens hustru og
hendes medarvinger for den salig mands efterladte gård, som Niels Vinter sig har tilforhandlet, og
fremlagde hans indlæg, som i opsættelsen er indført, og fremlagde Tomas Poulsens
opdragelsesbrev, samt Mikkel Tygesens opdragelsesbrev og et indlægsvidne af bytinget 17/12 sidst
forleden, samt et vurderingsvidne af bytinget 17/12 1655, hvorefter der blev afsagt dom: de 3 parter
af samme ejendom bør Niels Vinter for ejendom at følge.

(139)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, med en opsættelse 14/4 stævnede Niels Jensen
Fovlum her sst for et brev, som skulle foregives at være en KM stævning 29/10 1655, som han i
rette lagde 26/11, hvilket han formener at være falsk, og formener derfor, at Niels Fovlum for slig
sin uærlige gerning bør at lide på hans ære og liv, og han fremlagde en hjemfindelse af Viborg
landsting 26/3 sidst forleden, og et tingsvidne af bytinget 26/11 sidst forleden, og derefter blev
fremlagt et synsvidne af bytinget 3/12 sidst forleden samt et tingsvidne af bytinget 25/2 sidst
forleden, samt hans skriftlige indlæg, hvorimod Niels Fovlum lod fremlægge lensmandens seddel,
hvorefter der blev afsagt dom: da sagen muligt hensees til ærerørig, turde fogden ikke derpå at
kende, men det for landsdommerne at indkomme.

(143)

** Iver Jensen med en opsættelse 14/4 sidst forleden stævnede Niels Jensen Fovlum borger her sst
belangende kost og tæring, nemlig 282 sletdaler for en unødig trætte, Niels Fovlum ham påført har,
og fremlagde en hjemfindelse fra Viborg landsting 26/3 sidst forleden, og derefter fremlagde han en
fortegnelse på, hvis omkostning er medgået til sagen, hvorefter blev fremlagt Niels Fovlums indlæg,
og derefter afsagt dom: da recessen ikke tilholder byfogden på kost og tæring at dømme, så skal det
for landsdommerne at indkomme.

(145)

9/6 1656.

** Anders Jensen Bjerregrav på sin kones far Søren Christensens vegne med opsættelse 28/4 sidst
forleden stævnede Niels Jensen Hadsten sst for efterskrevne gæld, hvortil blev fremlagt Niels
Jensens regnskabsbog, og der blev afsagt dom: de bør med deres regnskaber for overkøbmænd her
sst at indkomme inden 14 dage.

(146)

** Johan Koop med en 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at
betale.

** Mads Hansen rådmand med opsættelse 28/4 stævnede Jørgen Pedersen, foged på Vosnæsgård nu
på Jernit, for 17 sletdaler efter hans brev, dateret 8/1 1649, som han blev tildømt at betale.

(147)



** Niels Jensen Fovlum havde tiltale til Iver Jensen Bandsbøl her sst, for han i hans indlæg til
bytinget 11/2 sidst forleden har foregivet, at Niels Hadsten med vrang undervisning har forhvervet
et KM brev og oprejsning, hvilket han formener, Iver Jensen bør at bevise. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand lod fordele for faldsmål.

** Anne Jacobsdatter tjenende til Maren Jensdatter, salig Jens Mogensen rådmands, her sst lod
fordele Peder Jensen guldsmed sst for 7 sletdaler, som han er hende skyldig på hendes løn, og for 7
mark, som er ølgæld, hun ham bragte, der hun tjente hans far Jens Pedersen guldsmed.

(148)

** Rasmus Jacobsen formynder for salig Mogens Nielsens børn, Niels Mogensen og Boel
Mogensdatter, på deres vegne lod fordele for gæld.

** Anker Pedersen på sin bror Jens Pedersen Ankersens vegne med 6 ugers opsættelse stævnede
Rasmus Smed her sst for et halvt års husleje, som han blev tildømt at betale.

** Jens Christensen fordrede dom over efterskrevne, som er han gæld skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Kurt Jensen fordrede dom over Mogens Skrædder her sst for hvis efterskrevne, hans kvinde
Margrete Poulsdatter af ham har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

(149)

** Niels Jensen KM byfoged på KM og rettens vegne Peder Nielsen på byens vegne med 6 ugers
opsættelse stævnede Jens Christensen i Blegvad for hans voldsbøder 40 mark, hvilket med
sandemandsed af bytinget 8/10 1655 bevises, og Rasmus Keldsen i Albæk for hans voldsbøder 40
mark, som bevises med sandemandsed 26/11 1655, som de blev tildømt at betale.

** Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverske, med 6 ugers opsættelse stævnede
efterskrevne for gæld, de hende skyldig er, som de blev tildømt at betale.

(150)

** borgmester og råd. Peder Nielsen her sst havde tiltale til Søren Jensen Lang sst, eftersom han af
salig Rasmus Bendtsen har tilforhandlet sig et stykke jordsmon ned til fjorden, som forrige tilhørte
byen, som har udgivet skøde derpå, med forpligtelse byens vandsted at holde ved magt med sin
vandingsrende, som af Arilds tid har haft sit løb i fjorden, hvilket han ikke har efterkommet. sagen
blev opsat 6 uger.

16/6 1656.

(151)

** borgmester og råd. synsmænd afhjemlede syn på Voldum mark, hvor der var skåret brede
hedetørv.



** borgmester og råd. Niels Sørensen markmand vidnede, at han på Voldum mark så Jens Jensen,
som tjener Peder Knudsen i Lem, stod og skar brede hedetørv, og da han så ham, undrendte han
derfra.

** borgmester og råd. Peder Nielsen på borgmester og råd og byens vegne og Jørgen Christensen på
KM vegne gav last og klage over Jens Jensen, tjenende Peder Knudsen i Lem, for ulovligt
tørveskær i Voldum mark.

** borgmester og råd. Peder Nielsen til 1.ting lod læse en seddel, hvorved forbydes, at ingen efter
denne dag må have sin køring igennem næste nyvang med mogagen eller i andre måder eller kaste
noget derind.

** Christen Sørensen snedker, forrige byens kæmner, lod tilbyde Laurids Jørgensen kræmmer her
sst efterskrevne sengetøj, som han ham har pantsat for haveleje på volden 1651.

** Laurids Pedersen Fussing havde tiltale til Hans Nielsen drejer her sst for 22 daler, han er ham
skyldig efter regnskabsbogs indhold. sagen blev opsat 6 uger.

(152)

** Poul Rasmussen Vissing fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Pedersen Vissing lod fordele for hovedgæld.

** Niels Andersen Vinter lod fordele for faldsmål.

** Jacob Nielsen sitzhaftig her sst med 6 ugers opsættelse stævnede Christen Jensen Mollerup,
forrige boende sst, for den våning, han forrige vinter påboede og derfra ikke er skiltes, som det sig
burde efter synsvidne 21/4 sidst forleden, som blev fremlagt, hvorefter der blev afsagt dom:
Christen Mollerup bør at forfærdige efterskrevne brøstfældighed på samme våning.

(153)

** Niels Christensen Vorup med opsættelse 28/4 sidst forleden stævnede Christen Simonsen
buntmager her sst for 9 sletdaler, som er den resterende skat, som han af borgerskabet 1652 har
oppebåret, som han blev tildømt at betale.

(154)

** Maren Jensdatter, salig Peder Bagers, med 6 ugers opsættelse stævnede Knud Pedersen Tånum i
Fårup for 7 sletdaler efter hans regnskabsbogs efterskrevne indhold, hvilket Knud Pedersen ved sin
højeste ed benægtede, hvorfor han ikke kunne tilkendes at betale gælden.

(155)

** borgmester og råds fuldmægtig havde tiltale til Jørgen Mogensen farver, forrige borger her sst og
nu i Ålborg, for 74 sletdaler, hvorfor han havde pantsat ham efterskrevne indbo efter hans brev til



Mads Poulsen, borger i Randers, dateret 20/9 1653, hvilket indbo blev vurderet for 54 sletdaler, og
satte i rette, om samme gods ikke burde ham at efterfølge, og Jørgen Mogensen resten at
betale.sagen blev opsat 6 uger.

(156)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg havde, tiltale til Niels Jensen Fovlum borger her sst
for en stævning, hvormed han har stævnet ham til bytinget 2/6 sidst forleden og deri foregiver, at
Iver Jensen har gjort ulykke, idet han i hans indlæg imod Niels Fovlum 11/2 næst forleden har
foregivet, at Niels Fovlum formenes at drive på en KM oprejsning i en sag og gerning, han har
begået. sagen blev opsat 6 uger.

(157)

** Hans Davidsen på Hindsgavl med en opsættelse 28/4 sidst forleden stævnede Iver Jensen, forrige
skriver på Dronningborg, for 31 sletdaler med rente efter hans brev til kaptajn David Hansen, som
er resten af hans genant, dateret 23/9 1648, hvortil Iver Jensen fremlagde hans regnskabsbog
angående salig kaptajn David Hansen forrige i Galten hans restants, som beløb sig til 24 daler, og
resten tilbød han at betale, men da han ikke havde det tilstede, blev han tildømt at betale til David
Hansens søn Hans Davidsen 31 sletdaler.

(158)

** Rasmus Pedersen med 6 ugers opsættelse stævnede Hermand Jensen væver her sst for to stykker
arbejde efter hans brev, dateret Randers 2.påskedag 1654 HIS, hvorefter han blev tildømt at
færdiggøre samme to stykker arbejde, og det uden ophold.

(159)

** hr Christen Christensen sognepræst til Vistoft på Mols lod tilbyde Jacob Nielsen i Randers en
ejendom på Vestergrave, om han den for sit værd lyster at købe, og al den jordskyld, som Jacob
Nielsen beretter at restere med sin tilbørlige rente, hvortil Jacob Nielsen lod svare, at samme
jordskyld er imod hans skødes indhold ham forholdt over 20 år, så de derover har forbrudt samme
ejendom igen til ham som ret ejermand og arving, som er for fulde kendt på Viborg landsting, og hr
Christens skøde magtesløs kendt, så hr Christen Bager bør først have det i hans minde, før han
tilbyder ham jordskylden.

(160)

** Johan Koop lod tilbyde Morten Brøchner og hans hustru Maren Nielsdatter og Niels Jensen
Hadsten og hans hustru alt hvis efterskrevne sølv, Niels Jensen byfoged ham har udlagt for hvis
gæld, salig Niels Nielsen Mollerup var ham skyldig, som var med Niels Jensen Fovlums og hustru,
hr Peder i Kristrup og Poul Bager deres navne på, om de vil indløse dem for penge.

23/6 1656.

** Tomas Poulsen borger her sst havde tiltale til Christen Pedersen i Siim, birkefoged i Ry birk, for
50 rigsdaler efter hans brev, dateret Randers 5/9 1652, Christen Pedersen egen hånd. opsat 6 uger.



(161)

** borgmester og råd og KM deres fuldmægtige lyste Jens Jensen, tjenende Peder Knudsen i Lem,
vold til for ulovlig tørveskær, han har skåret i Voldum mark, som med syn og vidner er at bevise.

** Niels Jensen byfoged med 6 ugers opsættelse stævnede Terkild Jensen i Lerbjerg for 5 sletdaler
for en tønde øl, han ham skyldig er, som han blev tildømt at betale.

** Anne Lauridsdatter med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne, som er hende skyldig, som de
blev tildømt at betale.

(162)

** Knud Rasmussen Snedker med 6 ugers opsættelse stævnede Peder Laugter i over Hornbæk for 6
rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** mester Morten Ejler bartskær fordrede dom over Nicolaus Caspersen, forrige byskriver her sst,
for 17 daler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen. efterskrevne vidnede, at hans tjenestedreng Niels Christensen rømte fra ham
27/5 sidst forleden om nattetide.

** Jens Christensen Skalmstrup. synsmænd afhjemlede syn til den stald uden Østerport, Niels
Jensen forrige tilhørte, hvis brøstfældighed derpå befandtes.

(163)

** Christen Jensen Havrum fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen er
opsat 6 uger.

** Laurids Pedersen Fussing havde tiltale til Maren Christensdatter, Margrete Olufsdatters datter
her sst, for hun i hans fraværelse er indkommet i hans hus og borttaget et barn på 3 år, Karen
Hansdatter, som har været i hans hus og forsyn 45 uger, og de fandt det i Margrete Olufsdatters hus,
hvor det endnu er. sagen er opsat 6 uger.

** Laurids Fussing og Niels Madsen lod vurdere efterskrevne gods, som er pantsat for KM skat
1654, som de blev tilbudt at indløse.

(164)

** Christen Lauridsen skomager fordrede dom over Søren Rasmussen Kasted for hans hustrusøster
salig Birgitte Nielsdatter, som lå i hans hus under bartskærs hånd 10 uger, for hendes kost og tæring
hus varme ild tilsyn i alt 10 daler. sagen blev opsat 6 uger.

30/6 1656.



** Niels Jensen KM byfoged lod i rette føre en person Christen Lauridsen, barnfødt i Læsø, som
berettede, at han havde taget to nøgler, som han filede til dirke, og dermed opladt Niels Jensens
kælderdør og tappet noget øl, som han drak, hvorfor han blev tildømt at straffes med tyvestenen at
bære af byen, og under hans hals og livs fortabelse aldrig i Dronningborg len at lade sig finde.

(165)

** Niels Jensen. Christen Lauridsen, barnfødt i Læsø, som med ulovlig nøgle er gået ind i hans
kælder og udtappet øl, og eftersom han for godtfolks forbøns skyld blev benådet så vidt, at han
skulle bære tyvestenen af byen, så bepligtede han sig under hans hals og livs fortabelse, at han
aldrig efter denne dag skal lade sig finde i Dronningborg len.

** Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands, fordrede dom over efterskrevne for gæld.
sagen blev opsat 6 uger.

** Gertrud Pedersdatter lod vurdere et par hørgarnslagner, som Kirsten, salig Henrik Rebslåers,
havde hende pantsat, som blev vurderet for 11 mark, og hun tilbød Kirsten Rebslåers dem at
indløse.

** Morten Brøchner fordrede dom over Jens Sørensen Lang her sst for 20 sletdaler, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Havrum begærede 3.ting over Morten Brøchner her sst, for han imod lovlig
opsigelse besidder og bruger de 3 parter af den gård han påboer imod hans vilje minde fæste og
tilladelse og fremlagde et tingsvidne af bytinget 24/12 sidst forleden. sagen blev opsat 4 uger.

(166)

** borgmester og råd. Peder Nielsen på borgmester råd og byens vegne og Jørgen Christensen på
KM vegne opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over Jens Jensen, tjenende Peder
Knudsen i Lem, for ulovligt tørveskær.

** Peder Christensen. efterskrevne vidnede, at de 13/6 sidst forleden arresterede Anders
Christensen Hedegård i Råsted og forbød ham at undvige af Randers bys frihed under et fuldt vold
for penge, han var ham skyldig.

** Peder Christensen. Jørgen Christensen på hans KM og byens vegne gav last og klage over
Anders Christensen Hedegård i Råsted, for han 13/6 sidst forleden imod lovlig arrest er bortdraget
af Randers bys frihed.

(167)

** Berent Schrøder i Lübeck med 6 ugers opsættelse stævnede Lorents Dener her sst for 43
rigsdaler efter hans håndskrift 16/2 1654, som han blev tildømt at betale.

** Jens Nielsen havde tiltale til Rasmus Jacobsen her sst for noget gods, som skal findes i den gård,
Søren Jensen Års tilforn iboede, som han har taget i forvaring efter fremlagte registrering 25/2
1651, hvorefter blev fremlagt en skriftlig beskikkelse, hvori Jens Nielsen begærer, at han tager



samme gods til sig, og gør stedet i huset ryddeligt, der samme gods findes i, inden 8 dage. sagen
blev opsat 6 uger.

(168)

** Jørgen Lauridsen her sst havde tiltale til Peder Nielsen borger sst belangende formynderskab,
han af borgmester og råd har været pålagt at forvalte for hans nu havende hustru Karen Hansdatter,
som da var umyndig og umandet, som af skiftebrev dateret 29/11 1649 bevises kan, hvilket
formynderskab, han fra samme dato til 4/6 1654, hvor hun er kommet i mands vold, og da hun er
kommet i ægteskab med Peder Nielsen, så formener han, at han bør give ham afkald og kvittering
for samme formynderskab. sagen blev opsat 6 uger.

(169)

** Mads Hansen. Tomas Poulsen borger her sst lod læse en fuldmagt fra Anne Nielsdatter, salig
Laurids Fincks her sst, til at skøde et stykke jordsmon til Mads Hansen, dateret 30/6 1656 Anne
Nielsdatter egen hånd, og derefter skødede samme jord fra hende og til Mads Hansen.

7/7 1656,

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, havde tiltale til Niels Jensen Fovlum borger her sst
belangende et tilkrav, han til ham har for halvparten af 20 læster malt og halvparten og 622 tønder
havre, som de har udskibet til Dover i England med salig Jens Jensen Mogensens skib juni 1647 her
af Randers fjord, og pengene er leveret til Jacob Rolluf i Hamburg, som han hos sig beholdt, muligt
af den årsag, Niels Fovlum skal være ham skyldig, og han formener, at Niels Jensen bør fornøje
ham for den halve part af kornet. sagen blev opsat 6 uger.

(170)

** Iver Jensen havde tiltale til Niels Jensen Fovlum borger her sst for en beretning, han har gjort til
Viborg landsting 9/4 næst forleden, hvor han skal have sagt, at Iver Jensen havde ladet tage udlæg
for mere end hvis, Niels Fovlum var ham skyldig på det kornkøb Jacob Rolluf anlangende, hvorpå
dommerne deres dom til slutning har grundet, hvorfor Iver Jensen formener, at Niels Fovlum sin
beretning bør at bevise. opsat 6 uger.

** Maren Andersdatter, salig Niels Pedersens efterleverske, et afkald. Niels Jensen Bager borger
her sst på sine egne og hustru Lene Madsdatters vegne gav hende afkald for hvis arv, hans hustru
efter sin salig far Mads Jespersen, fordum borger sst, arveligt var tilfaldet, som salig Niels Pedersen
havde haft under værgemål.

(171)

** Karen Madsdatter, salig Anders Bremses efterleverske, et afkald. hendes svoger Tomas Eriksen
skoleholder her sst på sine egne og hustru Christence Andersdatters vegne gav Rasmus Jostsen
rådstueskriver på sin hustrus mor Karen Madsdatters vegne afkald for al hvis arv, hans hustru efter
hendes salig far Anders Brems arveligt kunne tilfalde.



** Jacob Nielsen sitzhaftig her sst fremlagde hans skriftlige indlæg, eftersom han på skifte efter
hans salig mor 1635 en jordskyld er tilfaldet af Terkild Suders ejendom på Vestergrave, men siden
er ham ingen jordskyld betalt, uanseet hans skøde, hvorfor samme ejendom skal være forbrudt til
ham, hvorfor han forbyder Christen Bager her sst at besidde samme ejendom, imens hans skøde og
landstingsdom ved magt står. varsel til hr Christen Christensen sognepræst til Vistoft i hans bror
Poul Bagers hus her sst.

(172)

** hr Hans Jacobsen, sognepræst til Tjele kirke, på egne og medarvingers vegne stævnede Niels
Madsen her sst, fordum skriver på Mariager kloster, for 2 ølkar, som han hos salig Maren
Nielsdatter i Vive brohus lånt har, og hr Hans Jacobsen formener samme ølkar bør komme til
hendes rette arvinger. sagen er opsat 6 uger.

** Rasmus Jacobsen fordrede dom over Esben Nielsen i Nielstrup for 33 sletdaler, som hans
formand salig Jens Nielsen har været salig Mogens Nielsen her sst skyldig, hvilken gæld tilkommer
hans efterladte børn, som Rasmus Jacobsen er værge for. sagen blev opsat 6 uger.

(173)

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Terkild Pedersen felbereder her sst for 5 sletdaler, han
er ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Gunde Gundesen rådhusskriver i Århus fordrede dom over Christoffer Jensen Dons for 26
rigsdaler, som han ham skyldig er. opsat 6 uger.

** Peder Christensen på sine egne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste Anders
Christensen i Råsted et fuldt vold til og opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over ham,
for han 13/6, uden frikendelse af arrest, er bortdraget her af byens frihed for gældssag.

** Niels Christensen Vorup begærede 3.ting over Jens Pedersen guldsmed for 3 sletdaler haveleje,
hvortil hans søn Kurt Jensen bekræftede, at han havde betalt de penge, hans far nu kræves for.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands efterleverske, til 4.ting lod udvise Laurids
Sørensen Hornbæk af den våning, han nu påboer.

** hr Mogens Vesterholt lod opsige til borgmester Jesper Lauridsen og Mads Poulsen den våning,
som han nu påboer.

(174)

** Peder Nielsen på borgmester og råds vegne Jørgen Christensen på KM vegne begærede fylding
på sandemænd, belangende deres ed og tov at gøre over Jens Jensen i Lem for ulovligt tørveskær på
Voldum mark, og for dem blev fremlagt klagevidne af bytinget 16/6 sidst forleden, og vidnesbyrd
af samme dato, samt tillysnings og opkrævelsesvidner, hvorefter sandemændene svor ham et fuldt
vold over.

(175)



14/7 1656.

** Tomas Poulsen fremlagde sit skriftlige indlæg, at da det er ham til kende givet, at Kirsten
Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersen, forrige præst til skt Mortens kirke her sst, hans
efterleverske har hos øvrigheden begæret, at han skifte og deling ville foretage imellem hende og
hendes umyndige børn, som han er formynder for, så vil han møde i den salig mands bo i denne
uge, dateret 14/7 1656. varsel til efterskrevne, der iblandt salig Peder Ankersen forrige borgmester
hans arvinger, nemlig Anker Pedersen Peder Pedersen og Jens Pedersen.

(176)

** Jacob Nielsen fremlagde hans skriftlige indlæg, at eftersom han på skifte efter hans salig mor er
en jordskyld tilfaldet, hvoraf hans salig forældre, og siden deres død, ham årligt er givet 21 skilling
1 album, sidst 1642 af salig Søren Knudsen betalt, og da samme ejendom af hans salig forældre
afhændet uden betaling videre end den årlige jordskyld til evig tid årligt at betale under
ejendommens fortabelse, hvis den ikke er betalt i to år, og da salig Søren Knudsen for nogle år siden
er ved døden afgået, så giver han klage over Oluf Sørensen, som samme ejendom besidder, for han
ikke vil rette sig efter Jacob Nielsens skøde, og dersom samme ejendom er til nogen bortsolgt eller
pantsat, vil han dem herhos lade vide, at samme skøde eller pantebrev ikke kan stå for fulde imod
Jacob Nielsens skøde, og ikke til nogen må afhændes, før det sker med hans vilje.

** borgmester og råd lod læse deres forbudsseddel, at eftersom stor uskikkelighed begås med at
indlægge foder i boder kældre og andre steder, hvorfor advares enhver, som ejendom har eller
påboer, at der aldeles intet foder indlægges i boder kældre eller på steder, som ikke staldrum findes,
eftersom intet bliver tilstedt, nogen i kældre eller boder efter denne dag noget fæmon at må have,
såfremt de ikke vil straffes derfor.

** Jens Nielsen. efterskrevne vidnede, at de efter hans begæring havde været hos Laurids Nielsen
og opsagde ham den gård, han iboer.

(177)

** Mads Poulsen borger her sst lod udvise efterskrevne af de våninger, de nu påboer.

** Anders Fussing opsagde til Johan Jørgensen apoteker den gård, som han nu påboer, at han den
ikke vil besidde.

** Peder Jensen Hadsten lod udvise Lorents Dener af den våning, han iboer.

** Mikkel Nielsen lod fordele for hovedgæld.

** Niels Christensen Vorup forrige års kæmner lod fordele.

** Jens Nielsen fordrede dom over Laurids Nielsen her sst for 19 sletdaler, som han rester med til
påske. sagen blev opsat 6 uger.

(178)



** Mette Akselsdatter havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

21/7 1656.

** Tomas Poulsen spurgte Niels Christensen Vorup, om han ikke husede hans fordelte mand Bertel
Felbereder, hvortil han svarede ja.

** Kirsten Christensdatter Grams. efterskrevne vidnede, at Jens Jensen Gram har ingen bolig eller
tilhold haft i tre års tid.

** borgmester og råd et skøde. Jørgen Lauridsen borger her sst solgte og skødede til borgmester og
råd hans toft, liggende uden Østerport.

(179)

** Peder Christensen på sine egne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding
på sandemænd, belangende deres ed og tov at gøre over Anders Christensen Hedegård i Råsted, for
han imod lovlig arrest 13/6 sidst forleden er bortdraget af Randers bys frihed, og for dem blev
fremlagt arrestvidne og klagevidne af bytinget 30/6 sidst forleden, hvorefter sandemændene svor
ham et fuldt vold over.

(180)

** Jørgen Christensen på sagvolder KM og byens vegne. Peder Lassen sandemand her sst fremkom,
og for ham blev læst to sandemænds eder, hvorefter han gjorde sin ed og tov i samme to sager,
ligesom hans medbrødre havde gjort før ham.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, med en 5 ugers opsættelse stævnede Niels Jensen
Fovlum, for han har ladet ham stævne til bytinget 2/6 sidst forleden og deri foregiver, at Iver Jensen
skal have gjort ulykke deri, at han i hans indlæg imod Niels Fovlum har foregivet, at han driver på
en KM oprejsning i en urigtig sag og gerning, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 25/2 næst
afvigte, hvorefter der blev afsagt dom: da sagen synes at hensees til ærerørig, så bør den for
landsdommerne at indkomme.

(181)

** Niels Jensen Fovlum med en 6 ugers opsættelse stævnede Iver Jensen Bandsbøl her sst, for han i
sit indlæg til bytinget 11/2 sidst forleden har foregivet, at Niels Jensen Hadsten med befordring og
vrang undervisning har forhvervet en KM oprejsning, som han formener, Iver Jensen må
bevisliggøre eller lide tiltale, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 11/2 sidst forleden, og derefter
fremlagde sit skriftlige indlæg, hvortil Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, fremlagde en
opsættelse af bytinget 16/6 sidst forleden, og derefter fremlagde et tingsvidne af bytinget 25/2 sidst
forleden, og hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom: Iver Jensen bør bevise, at Niels
Jensens oprejsning og befrielse ned vrang undervisning er forhvervet.

(184)



** Karen Terkildsdatter, salig Peder Jensen guldsmeds, lod læse og påskrive hendes seddel, hvori
hun tilbyder alle og enhver, som salig Peder Jensen var gæld skyldig, at indkomme i den salig
mands bo i morgen 8 dage at tage udlæg for hvis han er dem skyldig, dateret 14/7 1656 KTD.

** Hans Madsen. synsmænd afhjemlede syn på to boder på Østergrave, hvilke boder Niels Nielsen
er arveligt tilfaldet efter hans salig mor, som var Hans Madsens hustru, hvor de havde besigtiget
brøstfældigheden. varsel til Rasmus Nielsen Kragballe, som er formynder for Niels Nielsen.

(185)

** Jørgen Christensen med 6 ugers opsættelse stævnede Rasmus Pedersen vognmand, boende i Jens
Pedersen guldsmeds staldgård uden Østerport, for 5 daler, som Jon Christensen Skalmstrup efter
Niels Bagers hustru salig Maren Sørensdatter arveligt er tilfaldet efter skiftebrev dateret Randers
23/6 1655, som han blev tildømt at betale.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands, et afkald. Anker Pedersen borger her sst gav
hende afkald for al hvis arv, som hans hustru salig Else Jensdatter arveligt er tilfaldet efter sin salig
mor Anne Pedersdatter, og hvis husleje agerleje, som hans hustru er tilfaldet efter salig Peder Skov
og Rasmus Pedersen Skov, og for den arvelod, som hun efter sin salig far Jens Jensen Mogensen er
arveligt tilfaldet, undtaget den halve part af den halve gård, Maren Havrums påboer.

(186)

** Peder Nielsen Vore. Christen Sørensen snedker her sst som formynder for salig Ib Sørensen
snedkers efterladte pigebørn Maren Ibsdatter og Birgitte Ibsdatter og Else Ibsdatter, og Anders
Jensen Mammen her sst på sin hustru Maren Ibsdatters vegne solgte og skødede til Peder Nielsen
Vore deres halve gård, som dem arveligt efter deres salig far er tilfaldet.

(187)

** Christen Sørensen snedker, formynder for salig Ib Sørensen snedkers børn, Maren Birgitte og
Else Ibsdatter et pantebrev. Peder Nielsen Vore, borger her sst, pantsatte til ham den halve gård,
som han har købt, indtil hovedsummen 375 daler bliver betalt.

** Tomas Poulsen havde tiltale til Jørgen Lauridsen borger her sst for 10 daler efter hans brev,
dateret 1/5 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(188)

** Anne Lauridsdatter lod fravise Laurids Bøssemager og Niels Svendsen af de våninger, de
påboer.

** Jens Boye rådmand lod udvise Anne Jacobsdatter fra den våning, hun nu påboer til skt
Mikkelsdag førstkommende.

** Jens Boye lod fordele efterskrevne.

28/7 1656.



(189)

** Tomas Poulsen. synsmænd afhjemlede syn på diger ved hans enghave, som var overkastet
nedtrådt og overgået fra slottets eng.

** Mads Poulsen her sst. Jørgen Mogensen af Ålborg blev tilspurgt, om han ikke havde fået kald og
varsel for det vurderingsvidne på hans pantsatte gods af bytinget 9/7 1655, hvortil han svarede nej.

** Mads Poulsen tilbød Jørgen Mogensen farver af Ålborg, at dersom han ville betale hovedstol og
rente efter hans skadesløsbrev, da kunne han bekomme hans gods, som han havde pantsat ham.

** borgmester Mads Poulsen med 6 ugers opsættelse stævnede Jørgen Mogensen farver i Ålborg for
74 sletdaler, efter hans brev dateret 20/9 1653, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne klæder,
hvilket pantsatte gods 9/7 1655 blev vurderet for 54 sletdaler, som ikke til gælden 74 sletdaler med
rente kan tilstrække, men der rester derpå 27 sletdaler, som han formener at Jørgen Mogensen bør at
betale, hvortil Jørgen Mogensen fremlagde sit skriftlige svar, hvorefter der blev afsagt dom: Jørgen
Poulsen bør 27 sletdaler inden 15 dage at betale.

(191)

** borgmester og råd lod læse og påskrive deres indlæg, at eftersom Tomas Poulsen 14/7 næst
forleden har begæret en vis dag skulle blive berammet i Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøger
Pedersens hus, da tilbyder de ham, at hvilken dag Tomas Poulsen ville bekvemme sig skifte at
indgå, da vil de komme i huset, dateret 28/7 1656.

(192)

** Jørgen Simonsen pottemager. synsmænd afhjemlede syn på hans hest, hvis ene fod var trådt
sønder, og takserede de samme hest at have kunnet koste, før den fik samme skade, 12 sletdaler.

** Niels Andersen Vinter til 4.ting fremlagde en udæsknings seddel, hvori han udæsker af
borgmester Jesper Lauridsen og Mette Pedersdatter hans delte og lovforvundne personer Karen
Blytækkers og tyske Hans Nielsen med deres farkoster, og forbød dem og alle andre efter denne dag
at huse eller helle dem.

(193)

** Laurids Pedersen Fussing. Hans Nielsen drejer her sst kendte sig at være ham skyldig 8 sletdaler
og en degen, som han lånte ham, som han lovede at betale.

** Niels Jensen Gram. efterskrevne vidnede, at Jens Jensen Gram har intet tilhold eller bopæl haft
hos hans bror Niels Jensen Gram i 4 år.

** Laurids Sørensen Hornbæk. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne 14/7 arresterede Peder
Pedersen Skalmstrup tømmermand i Tebbestrup, og forbød ham at undvige af Randers bys frihed
under et fuldt vold.



** Laurids Sørensen Hornbæk gav last og klage over Peder Pedersen Skalmstrup tømmermand i
Tebbestrup for han 14/7 sidst forleden imod lovlig arrest er bortdraget af Randers bys frihed for 7
marks gæld.

(194)

** Christen Jensen Havrum med en opsættelse 30/6 stævnede Morten Brøchner borger her sst og
begærede 3.ting over ham, for han imod lovlig opsigelse besidder og bruger de 3 parter, ham
tilhørende, af den gård, han påboer, og lod læse og påskrive en afsigelses seddel, dateret 17/10
1655, Christen Jensen Havrum egen hånd, hvortil Morten Brøchner svarede og tilbød husleje af
Christen Jensens 3 parter, og formente, at Christen Jensens udviselse ikke kunne komme ham til
forhindring på den 4.part, som han selv ejer, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 14/1 sidst
forleden, hvorefter der blev afsagt dom: da Morten Brøchner har frasagt Christen Jensen de 3 parter
i samme ejendom ikke at ville bruge, undtagen han kunne have det i hans minde, da kunne han ikke
tilkendes at lide 3.ting.

(196)

4/8 1656.

** Christen Lauridsen skomager. efterskrevne vidnede, at Birgitte Nielsdatter, barnfødt i Ørsted, lå i
hans hus i 10 uger, og imidlertid fik hun hendes kost der i huset.

** Christen Jensen Havrum med en 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev
tildømt at betale.

(197)

** Søren Sørensen lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Christen Lauridsen skomager med 6 ugers opsættelse stævnede Søren Rasmussen i Ørsted for
hans hustrus søster Birgitte Nielsdatter, som lå i hans hus 10 uger under badskærs hånd, som han
formente, Søren Rasmussen burde at betale, hvortil Søren Rasmussen fremlagde hans skriftlige
indlæg, at han ikke havde lovet for hende til Christen Lauridsen, og han ikke var hendes eneste
arving, dateret 4/8 1656 Søren Rasmussen Brun, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke bevises,
at Søren Rasmussen har udlovet 10 daler til Christen Lauridsen, da kan han ikke tilkendes at betale
dem.

(198)

** Peder Christensen lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Simonsen pottemager havde tiltale til Peder Jacobsen smed her sst for 12 sletdaler, som
er for en hest, som er ganske ilde fordærvet og ikke kan bruges mere, som Jørgen Simonsen
beskylder ham for at have gjort efter synsvidnes formelding. sagen blev opsat 6 uger.

(199)



** Tomas Poulsen med en 6 ugers opsættelse stævnede Christen Pedersen i Siim, birkefoged i Ry
birk, for 50 rigsdaler efter hans håndskrifts formelding, dateret 5/9 1655, som han blev tildømt at
betale med dens forfaldne rente og interesse.

(200)

** Tomas Poulsen fremlagde sit skriftlige indlæg, at eftersom han har været forårsaget både
mundtligt og skriftligt at begære af borgmester og råd, at de ville beramme en vis dag, og der selv
tillige være overværende tilstede i salig mester Tøger Pedersens efterladte bo, at gøre endeligt
skifte, hvilket de ikke har gjort, hvorfor han endnu som stedse begærer, at de skriftligt vil svare han
noget endeligt hvad dag og tid, de ville være i boet, dateret 4/8 1656 Tomas Poulsen.

** Peder Hansen i Handest havde tiltale til Niels Madsen, forrige skriver på Mariager kloster og nu
i Randers, for han ham med grove skældsord på hans ære har angrebet på Viborg landsting, og
formener, at han sine skældsord bør at bevise, og fremlagde et tingsvidne af Fleskum herredsting
10/3 sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at Niels Madsen sagde, at Peder Hansen rømte fra
Jørgen Marsvin som en skælm, og endnu fremlagde han et tingsvidne af Gislum herredsting 22/3
næst forleden, hvor efterskrevne vidnede, at Niels Madsen sagde, at Peder Hansen havde løjet ham
på som en skælm. sagen blev opsat 6 uger.

(201)

** Poul Tomasen Kiel et klagevidne. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne
gav last og klage over Hans Nielsen drejer her sst, for han i vred hu slog Poul Tomasens hustru
Maren Andersdatter med et drejejern, der hun kom i hans hus om et stol, han havde at forfærdige
for hende. varsel til Hans Nielsen hans fæstemø Margrete Olufsdatter.

(202)

** Poul Kiel. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne lyste Hans Nielsen
drejer et fuldt vold til for hug og slag, han Poul Kiels hustru Maren Andersdatter gjort har i hans
eget hus.

11/8 1656.

** Tomas Poulsen spurgte Laurids Nielsen Lem, hvad hjemmel han havde til at høste på hans ager,
hvortil han svarede, at det blev ham forevist af Niels Sørensen markmand.

** borgmester og råd lod fremlægge deres skriftlige indlæg, for at Tomas Poulsen ikke skal have
nogen årsag til at forskylde underskrevne, at registrering i salig mester Tøger Pedersens bo ikke
gjort er, så tilbyder de nu på rettens vegne at ville komme i bemeldte bo 16/8 førstkommende, at
Tomas Poulsen da ville komme tilstede, dateret 11/8 1656.

(203)

** Jens Nielsen med en opsættelse 30/6 sidst forleden stævnede Rasmus Jacobsen borger her sst for
noget gods, som skal findes i den gård, salig Søren Jensen Års tilforn iboede, og han har taget i
besiddelse efter salig Anne Pedersdatter, førnævnte Søren Årses hustru, han lovede at holde tilstede



og fra sig levere til den salig kvindes arvinger efter den af ham underskrevne registrerings indhold,
dateret Randers 25/2 1651, og dernæst fremlagde hans skriftlige indlæg, hvortil Rasmus Jacobsen
lod svare, at han kun boede i samme hus fra 1651 til 1652, og salig Søren Årses gods blev stående,
og ingen af arvingerne er kommet samme gods at annamme, hvilket gods ikke vedkom ham,
hvorfor han formener sig fri for tiltale, hvorefter blev afsagt dom: da Rasmus Jacobsen har lovet at
holde samme gods tilstede og levere til den salig kvindes arvinger, så bør han annamme samme
gods i forvaring, men da han ikke har lovet at udgive husleje, så kan han ikke tilkendes husleje at
betale.

(205)

** Gertrud Pedersdatter med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev
tilkendt at betale.

** mester Søren Hansen. synsmænd afhjemlede syn på den sønderste gavl af Rasmus Jacobsens
hus, som var udskredet både foroven og forneden på mester Søren Hansens nordeste gavl, som
Søren Tomasen købmand iboer.

(206)

** Peder Nielsen Vore. synsmænd afhjemlede syn på den halvgård, som han havde købt.

** Mads Pedersen. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade, der var gjort i hans korn af heste køer
kalve og svin, hvor der var nedtrådt og opædt for halvfjerde tønder byg.

(207)

** borgmester Mads Poulsen havde tiltale til Christen Poulsen hattemager her sst for 3 pund uld,
pundet 2 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav på sin egne og på sin hustrufar Søren Christensens vegne fordrede
dom over efterskrevne for gæld. opsat 6 uger.

** Anders Andersen Prim. Søren Lassen, tjenende på Dronningborg, fremkom og eftersom han i
drukkenskab havde tilsagt Anders Andersen en del ubeskedne og ubekvemsord på gaden, så
bekendte han, at han ikke vidste andet med Anders Prim og hans hustru end det, som ærligt er.

** Niels Jensen byskriver på KM vegne. Søren Lassen, tjenende på Dronningborg, Anders Lassen
Tomas Lassen i Stevnstrup og Peder Lassen i Fladbro fiskerhus lovede at være i hans minde og
stille ham tilfreds på KM vegne, anlangende hvis slagsmål og bordag, de med Anders Prim og hans
hustru på Randers gade beganget har, eftersom de enhver for retten med Anders Prim for
bondesagen er venligt forligt.

(208)

** Jørgen Lauridsen. Peder Nielsen borger her sst gav ham afkald for al den arv, hans hustru Karen
Hansdatter efter hendes salig mor Dorte Hartvigsdatter arveligt kunne være tilfaldet, som han for
hende har haft under værgemål.



** Laurids Sørensen Hornbæk. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne lyste
Peder Pedersen Skalmstrup tømmermand i Tebbestrup et fuldt vold til, for han 14/7 imod lovlig
arrest er bortdraget af Randers bys frihed for gældssag.

** Laurids Sørensen Hornbæk. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov over Peder Pedersen Skalmstrup i Tebbestrup, for
han er bortdraget af Randers bys frihed imod lovlig arrest.

(209)

** Poul Tomasen Kiel. synsmænd afhjemlede syn hvis sårmål og skade, som hans hustru Maren
Andersdatter havde, og hun havde et stort hul næst ovenfor hendes hofte, og hendes skørt var
sønderskåret på samme steder, som hun beskyldte Hans Nielsen drejer for at have gjort hende.

18/8 1656.

** Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens, havde tiltale til Hans Albretsen trommeslager her
sst for 11 sletdaler efter hans håndskrift dateret 31/8 1655. sagen blev opsat 14 dage.

** Poul Kiel. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne opkrævede sandemænd
deres ed og tov at gøre over Hans Nielsen drejer her sst for sårmål og skade, han Poul Kiels hustru
Maren Andersdatter gjort har efter tingsvidnes lydelse.

(210)

** Niels Jensen byfoged lod læse og påskrive efterskrevne opbydelsesregister på en del af Henrik
Blacks gods, som er tildømt KM, om nogen vil købe det for det, det er vurderet for.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, med 5 ugers opsættelse stævnede Niels Jensen
Hadsten borger her sst for 20 læster malt og halvparten af 622 tønder havre, som de herfra har
udskibet til Dover England med salig Jens Jensen Mogensens skib i juni 1647, hvorfor pengene er
overgivet til Jacob Rolluf i Hamburg, som han har beholdt, muligt af den årsag, Niels Fovlum skal
være ham gæld skyldig, hvorefter han fremlagde en dom af Viborg landsting 10/10 1655, hvori er
indeholdt et fragtbrev med akkord med Jens Mogensen borger i Randers, som på sit skib Fortuna
skal føre for dem 22 læster malt og 622 tønder havre til Dover England, dateret 14/6 1647, samt
Niels Jensens skriftlige svar til landstinget, hvorpå han blev tildømt efter sine skadesløsbreve at
betale Iver Jensen den resterende kapital, og endnu fremlagde en Viborg landstingsdom 9/4 sidst
forleden, og fremlagde Niels Hadstens skadesløsbrev lydende på 230 sletdaler, dateret Randers 5/9
1649, for hvilken gæld der 8/1 1656 blev gjort udlæg, hvorefter blev fremlagt en afregning imellem
Niels Jensen Hadsten og Iver Jensen 5/9 1649, anlangende alt hvis dem imellem var, hvor Niels
Jensen blev Iver Jensen skyldig 230 sletdaler, og der blev fremlagt et vurderingsvidne 21/1 sidst
forleden, og derefter blev fremlagt Iver Jensens skriftlige indlæg, hvorimod blev fremlagt Niels
Jensen Hadstens skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: da der er fremlagt en afregning 5/9 1649,
hvor der er gjort regnskab om alt hvis, dem til denne dag imellem har været, da kan Niels Jensen
Hadsten ikke tilkendes at betale, men for Iver Jensens tiltale fri at være.

(217)



** Rasmus Jacobsen, formynder for salig Mogens Nielsens børn, nemlig Niels Mogensen Jens
Mogensen og Boel Mogensdatter og på deres vegne med en 6 ugers opsættelse stævnede Esben
Nielsen i Nielstrup for 33 sletdaler, som hans formand salig Jens Nielsen har været salig Mogens
Nielsen, forrige boende her sst, skyldig efter hans brev, dateret 2/3 1651 INS, hvortil Esben Nielsen
svarede, at samme gæld en gang tilforn at være betalt, og fremlagde skiftebrev imellem Jens
Nielsen og hans salig hustru Mette Nielsdatters søskende, dateret Nielstrup 12/2 1652, som er
Mogens Nielsen i Randers Peder Nielsen i Nielstrup og Jep Jensen sst på hans hustru Kirsten
Nielsdatters vegne, og da fordrede Mogens Nielsen 20 daler, hvorfor Esben Nielsen blev kendt fri
for tiltale.

(219)

** hr Hans Jacobsen i Fovlum, sognepræst til Tjele og Vinge sogne, fremlagde fuldmagter af Karen
Eriksdatter Trane i København til at annamme arv efter hendes salig farsøster Maren Nielsdatter i
Vive brohus, og fuldmagt af Mikkel Eriksen i Fovlum anlangende 2 ølkar, Niels Madsen, forrige
skriver på Mariager kloster, af Maren Nielsdatter i Vive brohus lånt har, og med 6 ugers opsættelse
på egne og medarvingers vegne havde tiltale til Niels Madsen i Randers, forrige skriver på Mariager
kloster, for to ølkar, som han lånte af salig Maren Nielsdatter i Vive brohus, og fremlagde Niels
Madsens missive til Maren Nielsdatter, dateret 11/11 1653, med hendes egenhændige påskrift, at
hun lånte ham samme ølkar, hvortil Niels Madsen lod fremlægge hans skriftlige indlæg, hvorefter
der blev afsagt dom: Niels Madsen bør samme to ølkar til hr Hans Jacobsen at levere.

(221)

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, med en 6 ugers opsættelse stævnede Niels Jensen
Hadsten borger her sst for en beretning, han mundtligt gjort har til Viborg landsting 9/4 sidst
forleden, at Iver Jensen har taget udlæg ved nam og vurdering for mere, end han kunne være ham
skyldig på det kornkøb Jacob Rolluf anlangende, hvilket han formener, Niels Jensen bør bevise, og
fremlagde samme landstingsdom, hvori bytingsdommen, hvormed Niels Hadsten blev tildømt den
omtvistede fuldmagt fra sig at levere, blev kendt magtesløs at være, og dernæst fremlagde Niels
Hadstens skadesløsbrev lydende på 230 sletdaler, dateret 5/9 1649, og dernæst blev fremlagt en
afregning imellem dem 5/9 1649, hvorefter blev fremlagt et vurderingsvidne af bytinget 21/1 sidst
forleden med vurdering af hvis efterskrevne gods, som blev udlagt Iver Jensen af Niels Hadstens bo
for hans gæld efter hans håndskrift, hvorimod blev fremlagt Niels Jensen Hadstens indlæg,
hvorefter der blev afsagt dom: da Niels Fovlum ikke beviser sin beretning på landstinget 9/4, og
Iver Jensen derfor formener, at han bør lide som den, der usandfærdigt har berettet, så muligt sagen
kan hensees til ærerørig og derfor for overdommerne at indkomme.

(225)

25/8 1656.

** Peder Lassen licentiat. synsmænd afhjemlede syn på en ager i den ny vang, som tilhører Peder
Lassen, hvor der var gjort skade af heste for 7 skæpper havre og en trave halmfoder.

** Laurids Nielsen vognmand her sst begærede klage for hvis, der går for retten, og at Niels Jensen
holdt mere med Søren Hansen i over Hornbæk end med ham.



(226)

** Peder Nielsen byens kæmner på borgmester og råds vegne. Laurids Jensen, eftersom han tilforn
havde forseet sig med en ager, han havde i leje af Morten Brøchner borger her sst, og en del deraf
igen bortlejet til en mand af Haslund, og da er han nu samme forseelse efterladt, så vidt han aldrig
skal bortleje til nogen udenbys mand jord på Randers mark.

** Peder Sørensen Sparre lod opbyde efterskrevne gods, som Mette Pedersdatter efter hendes salig
far Peder Frandsen arveligt er tilfaldet, og som Peder Sparre har under værgemål.

** Poul Kiel. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne begærede fylding på
sandemænd deres ed og tov over Hans Nielsen drejer at gøre for hvis skade, han gjorde Poul Kiels
hustru Maren Andersdatter, og i rette lagde et vidne af bytinget 4/8 sidst forleden, og et synsvidne
af bytinget 11/8 sidst forleden, og et opkrævelsesvidne 18/8 sidst forleden, hvorefter sandemændene
gjorde deres ed og tov og svor Hans Nielsen drejer et fuldt vold over.

(228)

** Mette Akselsdatter med en 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de blev
tildømt at betale.

** Christoffer Jensen Dons fordrede dom over efterskrevne for gæld, der iblandt Laurids Pedersen i
Aidt for hans salig formand Søren Poulsens gæld. sagen blev opsat 6 uger.

1/9 1656.

** Niels Andersen Vinter borger her sst gav last og klage over Jens Sørensen Aidt borger her sst og
hans medfølgere Niels Andersen hører og Frederik Orgemester sst, for de i mulm og mørke har
skudt igennem to af hans vinduer for hans bordende i hans store lillestue, hvor han og hans hustru lå
i deres seng og vidste ingen fare, og hvis dem Gud ikke nådigt havde bevaret, da kunne de dem
letteligt deres liv have frarøvet.

(229)

** Niels Andersen Vinter. synsmænd afhjemlede syn på hans vinduer i hans store lillestue, hvor
igennem var skudt to huller.

** Niels Andersen Vinter. Inger Rasmusdatter vidnede, at søndagen, som var i går 8 dage om
aftenen, der klokken havde slået 11, da stod hun i Niels Vinters storstue og ville gå til hendes seng,
og da hørte hun et skud, og løb til vinduet og så Jens Sørensen Aidt Frederik Orgemester og en
anden person, og da skød Jens Sørensen endnu et skud ind i Niels Vinters store lillestue, hvor han
og hans hustru Karen Akselsdatter lå i deres seng, og han bad hende kalde sammen på vagten, han
kunne bede dem med slig overlast på gaden om nattetide at ville have indseende.

(230)



** Niels Vinter. efterskrevne vagtmænd vidnede, at de omtalte nat så Jens Sørensen Aidt og hans
medfølgere gå opad gaden, og da de kom til Niels Vinters hus skød Jens Sørensen to skud igennem
hans vinduer, og da de fulgte efter dem, sagde Frederik Orgemester til dem, at de skulle gå deres
vej, eller han skulle lære dem til, om der var krudt og lad i bøssen, hvorfor de gik over gaden, og
lidt senere lukkede de et vindue op og rakte bøssen ud af vinduet og ville skyde efter vagten, men
bøssen slog fejl, hvorpå de gik ned ad gaden.

** Jacob Ibsen et skøde. Rasmus Jacobsen borger her sst på salig Mogens Nielsen Nielstrups to
efterladte børn, nemlig Niels Mogensen og Boel Mogensdatters vegne, som han er værge for, på
deres vegne skødede deres staldgård uden Vesterport til Jacob Ibsen, som de arveligt er tilfaldet
efter skiftebrev, dateret 1/12 1655.

(231)

** Rasmus Jostsen lod opbyde efterskrevne gods, som Niels Mogensen og Boel Mogensdatter efter
deres salig far Mogens Nielsen arveligt er tilfaldet, som Rasmus Jostsen har under værgemål, om
noget godtfolk vil købe samme gods.

** Maren Andersdatter, salig Niels Pedersens efterleverske, lod fordele for hovedgæld.

** Tomas Poulsen med en 6 ugers opsættelse stævnede Jørgen Lauridsen her sst for 10 sletdaler
efter hans udgivne brev, dateret Randers 1/5 1654, hvorimod Jørgen Lauridsen fremlagde sit indlæg
og en kvittering fra Tomas Poulsen, dateret 28/4 1654, hvorefter der blev afsagt dom: da Jørgen
Lauridsens brev er udgivet siden kvitteringens dato, så bør han samme 10 sletdaler at betale.

(232)

** Niels Jensen. efterskrevne vidnede, at de 21/7 sidst forleden på bytinget hørte og så, at Iver
Jensen havde tiltale til Niels Hadsten her sst, anlangende en falsk KM stævning, og begærede
endelig dom, og ikke ville tilstede at samme sag længere at måtte optages.

(233)

8/9 1656.

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne her sst vidnede, at de 21/7 sidst forleden på bytinget hørte og
så, at Iver Jensen havde tiltale til Niels Hadsten her sst, anlangende en falsk KM stævning, og
begærede endelig dom, og ikke ville tilstede at samme sag længere at måtte optages.

** Anders Christensen Bager borger her sst lod læse og påskrive et købebrev imellem ham og hans
brødre, nemlig hr Christen Christensen, sognepræst i Vistoft på Mols, og Poul Christensen Bager
borger her sst, at de tilsammen har solgt hver sin 4.part i den gård ved rådhuset, deres salig mor
Anne Poulsdatter påboede og fradøde, hvorefter Poul Christensen
med fuldmagt af hr Christen Christensen solgte og skødede samme gårdsparter til deres bror Anders
Christensen og hans arvinger.

(234)



** Mikkel Sørensen, forrige foged på Estrup, havde tiltale til Niels Jensen Fovlum rådmand her sst
for 400 rigsdaler efter hans brev, dateret Viborg 29/1 1647, med renter i alt 583 rigsdaler. sagen
blev opsat 6 uger.

(235)

** borgmester og råd lod læse og påskrive deres indlæg, eftersom Jacob Nielsen sitzhaftig her sst
3/7 1655 er overleveret en registrering og vurdering af Gertrud Pedersdatter og Tomas Poulsen
underskrevet, som er gjort efter Jacob Nielsens salig bror doktor Søren Hofmands efterladte formue,
som han som børnenes værge blev bedt om at underskrive, hvilket han ikke da eller senere ville
efterkomme, hvorefter de nu tilbød Jacob Nielsen samme registrering, hvorefter Jacob Nielsen lod
fremlægge efterskrevne tingsvidner af bytinget, 1. 10/7 1654, 2. et tingsvidne 17/7 1654, 3. et
klagevidne, som ofte tilforn er læst og påskrevet, 4. et tingsvidne 10/12 1655, og 5. tingsvidne
10/12 1655, 6. tingsvidne 17/12 1655, 7. tingsvidne 24/12 1655, 8. tingsvidne 7/1 1656, og derefter
et skriftligt indlæg

(242)

** borgmester og råd havde tiltale til Tomas Poulsen borger her sst, eftersom ham, som er født
værge for salig mester Tøger Pedersen, forrige sognepræst sst, hans efterladte børn, 17/10 1655 er
overleveret en registrering af den salig mands bo og formue, hvorfor han bør skifte og deling
imellem børnenes mor Kirsten Mortensdatter og dem at til ende gøre, og borgmester og råd
formener, at han med dem bør indgå i salig mester Tøger Pedersens hus 10/9 førstkommende at
foretage skifte. opsat 6 uger.

(243)

** Maren Mikkelsdatter her sst med en opsættelse 18/8 sidst forleden stævnede Hans Albretsen
trommeslår her sst for 11 sletdaler efter hans forpligt til Maren Mikkelsdatter, salig Anders
Andersens her sst, dateret 31/8 1655 Hans Albretsen egen hånd, som han blev tildømt at betale.

** Poul Christensen Bager borger her sst. Anders Christensen sst pantsatte hans bror Poul
Christensen de to boder, som er indbygget i deres salig mors gård sst, som Margrete Poulsdatter og
Maren Nielsdatter, salig Jesper Trommeslårs påboer, for 200 sletdaler.

(244)

** Christen Jensen Hornbæk havde tiltale til efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Hornbæk fordrede dom over Tøger Jacobsen borger her sst for 20 sletdaler efter
hans brev til Cathrine Clausdatter, salig Jens Christensens, dateret Randers 1/8 1651. sagen blev
opsat 6 uger.

** borgmester og råd havde tiltale til Jacob Nielsen sitzhaftig her sst, for han ikke vil underskrive
den registrering, som er gjort over hans salig bror doktor Søren Hofmands efterladte formue,
hvorfor de formener, at han med dem på rettens vegne bør indgå i sin salig brors hus 13/9
førstkommende, for der skifte at foretage og til endelig ende gøre, og fremlagde en dom af bytinget



23/4 1655, og et tingsvidne af bytinget 7/1 1656. dernæst blev fremlagt Gertrud Pedersdatters
seddel. sagen blev opsat 6 uger.

(248)

** Jacob Nielsen lod fremlægge hans indlæg, at eftersom borgmester og råd har ladet ham stævne,
og han ved noget at beskylde den registrering, de gjorde forgangen år i hans salig brors hus, om der
er noget af hans salig bror og Gertrud Pedersdatters formue udelukket, og de forholder ham hans
salig brors registerbog og skrifter med skiftebrev efter salig Anne Poulsdatter, hvorfor han æsker og
begærer af hans salig brorkone Gertrud Pedersdatter og borgmester og råd hans salig brors egen
registerbog, som han havde over hans formue, der han døde, desligeste det regnskab, Mads Poulsen
gjorde hans salig bror, der han hjemkom af Italien, og det skiftebrev og lodsedler efter salig Anne
Poulsdatter, samt andre hans skrifter og tegnebøger, og deraf at erfare, hvis hans salig brors og
hustrus formue har været, og derefter blev fremlagt lensmand Henrik Thotts seddel.

(249)

** Jacob Nielsen fremlagde hans skriftlige indlæg, at eftersom hans salig bror doktor Søren Nielsen
Hofmand er død 31/3 1649 og efterladt sig fire sønner og en datter, den ældste den tid 8 år gammel,
og da han som farbror ikke selv kunne påtage sig værgemål, så tilkommer det borgmester og råd at
se sig for, hvem de betror værgemål, hvilket de ikke har gjort nu på 6.år, og derefter ham deres
forseelse ville påhænge, og 8/3 1654 beskikket ham og 1/5 derefter ladet ham tildømme at tage hans
salig brorbørns gods under værgemål, hvilket han vægrede sig ved, med mindre han kunne få
klaring, at han og hans arvinger kunne være uden skade, hvilket ikke blev anseet, og satte i rette, om
han ikke bør fri at være for samme forseelse, og ikke dertil at svare. sagen blev opsat 6 uger.

(250)

** Anne Rasmusdatter gav last og klage over Rasmus Elkærs kone her sst for hvis sår og skade, hun
hende uden given årsag har gjort 27/8.

** Anne Rasmusdatter. synsmænd afhjemlede syn på hvis sårmål og skade, Anne Rasmusdatter
salig Jens Byrials havde, og hendes kind var blå og ophovnet med et stort åbent sår, som hun
beskyldte Rasmus Elkærs kone her sst for at have gjort hende i deres eget hus.

15/9 1656.

(251)

** Jacob Nielsen havde tiltale til borgmester og råd efter hans skriftlige forsæt, at eftersom
borgmester og råd samt Gertrud Pedersdatter har 8/5 1655 lovet ham, i hans salig mors hus at
indføre den registrering, som de samme tid oprettede, men som ikke er gjort efter deres løfte, og
satte i rette, om de ikke bør deres løfte at holde og efterkomme, og fremlagde et tingsvidne af
bytinget 10/12 1655. sagen blev opsat 6 uger.

(252)



** Søren Lauridsen skomager et skøde. Lauge Gundesen solgte og skødede til ham efterskrevne
våning og ejendom her sst.

(253)

** Peder Hansen i Handest med en 6 ugers opsættelse havde tiltale til Niels Madsen, forrige skriver
på Mariager kloster, nu tilholdende her sst for han med grove skældsord ham på hans ære har
angrebet, hvilke skældsord, han bør bevise eller lide tiltale, og fremlagde et tingsvidne af Fleskum
herredsting 10/8 sidst forleden og et tingsvidne af Gislum herredsting 2/3 sidst forleden, hvorefter
der blev afsagt dom: eftersom ingen underdommer må dømme på tingsvidner, og tilmed synes
sagen at hensees til ærerørig, så skal den for landsdommerne at indkomme.

(254)

** Jørgen Simonsen pottemager med en 6 ugers opsættelse havde tiltale til Peder Jacobsen smed her
sst for 12 sletdaler for en hest, som er ganske ilde fordærvet og ikke kan bruges mere, og fremlagde
et tingsvidne her af bytinget 20/7 sidst forleden, hvorefter Peder Smed blev tilkendt at betale
hestens halve værdi 6 sletdaler.

(255)

** Karen Christensdatter, som tjente salig Kirsten Mikkelsdatter, lod vurdere en klædekåbe, som
Rasmus Smeds hustru Karen Nielsdatter her sst havde pantsat hende, som blev vurderet for 18
sletdaler, og blev tilbudt Rasmus Smed og hans hustru at indløse.

** Maren Jensdatter, salig Jens Christensen Mollerups efterleverske, lod fordele efterskrevne for
gæld.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for gæld.

** Peder Ibsen smed lod fordele for hovedgæld.

** Anne Rasmusdatter lyste Rasmus Elkærs kone her et fuldt vold til, for hvis skade, hun hende
uden given årsag har gjort 27/8 sidst forleden.

(256)

** Anne Johansdatter, salig Christian Apotekers efterleverske, havde tiltale til Hans Madsen borger
her sst for 10 sletdaler for adskillige varer, han på apoteket har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

22/9 1656.

** Anders Jensen Bjerregrav på sine egne såvel som på sin hustrus far Søren Christensens vegne
med en 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, som de efter regnskabsbøger skyldig er,
som de blev tilkendt at betale.

(257)



** Mads Poulsen borgmester med en 6 ugers opsættelse stævnede Christen Poulsen hattemager her
sst for 3 pund uld, som han 12/5 1655 har bekommet, som han blev tildømt at betale.

** Niels Madsen løjtnant. synsmænd afhjemlede syn til hans ejendom på hvis skade, den tilføjes fra
den ejendom, som nu Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens og Anker Pedersen tilhører, hvorpå
er opført et 6 fags hus, hvorved vandrenden fra tagdroppet er indskredet på hans ejendom.

(258)

** borgmester og råd lod tilsige borgerskabet, som tjenestedrenge har, at af deres løn et beholde
deres skat, såfremt de den ikke selv vil udlægge.

** Anders Jensen Bjerregrav lod fordele for hovedgæld.

** Maren Christensdatter, salig Peder Simonsens efterleverske, lod fordele for hovedgæld.

(259)

** Anne Rasmusdatter. Laurids Rasmussen på hendes vegne og Jørgen Christensen på KM og
byens vegne opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre over Rasmus Elkærs kone her sst for
hvis sår og skade, hun uden årsag har gjort hende 27/8 sidst forleden.

30/9 1656.

** Søren Sørensen Bager lod fordele for hovedgæld.

** Mette Akselsdatter lod fordele for gæld.

** Hans Nielsen drejer tilbød efterskrevne at møde i Margrete Olufsdatters hus her sst 1/10
førstkommende der enhver at annamme sin pro kvota for hvis gæld, hun kan være dem skyldig.

(260)

** Iver Jensen Bandsbøl havde tiltale til Niels Jensen Fovlum her sst for 100 rigsdaler, han er ham
skyldig efter hans forpligt, og fremlagde en opsættelse af Viborg landsting 29/1 1651, hvorefter
blev fremlagt to breve, samt et lysningsvidne af bytinget 20/11 1654. sagen blev opsat 6 uger.

(261)

** Jørgen Lauridsen fordrede dom over Hermand Pedersen Røring her sst for 341 sletdaler efter
hans fremlagte regnskabsbog, hvorefter blev fremlagt Hermand Rørings seddel samt hans missive.
sagen blev opsat 6 uger.

(262-2)

** borgmester og råd. Niels Christensen på Jacob Nielsen sitzhaftig her sst fremlagde hans seddel,
at da han erfarer, at borgmester og råd har stævnet ham til Viborg landsting, hvorfor er ham
ubevidst, idet hans folk ikke måtte få genpart af stævningen, og nu har han haft hans fuldmægtig



ved landstinget, som berettede, at han der intet havde fornemmet, hvorfor han mod betaling begærer
genpart.

(263)

6/10 1656.

** Niels Madsen løjtnant lod læse og påskrive hans klage over Maren Jensdatter, salig Jens
Mogensens, og Anker Pedersen, som har ladet opsætte et 6 fag hus på deres ejendom, som er sat
ham for nær, så der intet tagdropsjord er udlagt, men adskillig urenhed flyder fra deres ejendom ind
på hans ned i en rende, som løber på siden af hans ejendom.

(264)

** Mads Pedersen et afkald. Mikkel Lassen her sst gav ham afkald for al hvis arv, hans hustru Else
Nielsdatter arveligt efter hendes salig far Niels Rasmussen kunne være tilfaldet.

** Anker Pedersen på sine egne og på Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens her sst, hendes
vegne. synsmænd afhjemlede syn på en ejendom, som dem tilhører, hvor de ikke havde deres fulde
mål efter deres skøde, men tagdroppet fra det 6 bindings bryggershus faldt på deres eget og havde
sit flod på deres egen ejendom.

(265)

** Christoffer Jensen Dons med 6 ugers opsættelse stævnede efterskrevne for gæld, hvortil Laurids
Pedersen i Aidt svarede, at han burde at søges ved sit værneting, hvorefter der blev afsagt dom:
forskrevne gældnere bør deres gæld at betale, men Laurids Pedersen at søges ved sit værneting.

(266)

** Rasmus Jensen fordrede dom over Erik Sørensen i Midstrup for øl 5 daler og for øltønder 4
mark. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen lod fordele for hovedgæld efterskrevne.

13/10 1656.

** Jacob Nielsen. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne mod betaling begærede af Hans
Hansen byskriver den opsættelse og vidner under forsegling, som Jacob Nielsen havde forhvervet,
hvortil Hans Hansen svarede, at de var ikke færdig gjort, og dertil svarede han nu, at de var færdige
samme dag, de blev læst og påskrevet, dog ingen betaling her for retten blev leveret.

(267)

** Jesper Lauridsen borgmester fordrede dom over Jens Pedersen Back, nu boende i Helsted for 17
daler, han er ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.



** Jens Pedersen Spliid havde tiltale til Hans Rasmussen murmand i Viborg for 7 daler efter deres
afregning. sagen blev opsat 6 uger.

(268)

** Christen Sørensen snedker havde tiltale til Christen Poulsen hattemager her sst for 10 sletdaler
for et års husleje. opsat 6 uger.

** Johan Jørgensen apoteker. synsmænd afhjemlede syn til hvis brøstfældighed, som befindes på
den gård, som Anders Christensen Bager iboede og nu er afflyttet.

(269)

** Niels Jensen Bager. synsmænd afhjemlede syn til hvis brøstfældighed, som befindes på den
gård, som Jens Christensen Nørager påboede.

** Peder Nielsen skomager lod fordele Tomas Jacobsen borger her sst for gæld 10 sletdaler.

(270)

** Mikkel Jensen Værum lod fordele for gæld.

** Laurids Mikkelsen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Hans Madsen skrædder, værge for Maren Nielsdatter, lod vurdere noget fæmon, som skal være
ham udlagt af Jens Iversens bo her sst, hans steddatter Maren Nielsdatter var arveligt tilfaldet, som
han er værge for.

** Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs efterleverske, lod fremlægge hendes tilbud til Rasmus
Sørensen smed her sst om at indløse alle hvis efterskrevne klæder og varer, som hun for hendes
gældsfordring af Rasmus Smed over skifte efter Jens Fiskers salig hustru til hendes gælds betaling
er udlagt, om han dem vil indløse inden 3 uger.

(271)

** Hans Davidsen, tjenende på Hindsgavl. Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, lod læse
og påskrive efterskrevne landstings stævning, hvormed han stævner Niels Jensen byfoged her sst for
en dom, han 16/6 næst forleden har dømt imellem ham og Hans Davidsen, barnfødt i Galten,
belangende gældsfordring, Iver Jensen skulle være hans salig far David Hansen skyldig, som han
blev tildømt at betale, hvilken dom han ikke formener skikkelig at være, eftersom han har bevist
den fordrede sum at have betalt, så den bør magtesløs at være og byfogden at betale ham kost og
tæring.

(272)

20/10 1656.



** borgmester Mads Poulsen på sine egne og medbrødres vegne for retten leverede Jacob Nielsen
en registrering og vurdering over salig doktor Søren Hofmands efterladte middel og formue, dateret
Randers 9/5 1655, hvilken registrering han annammede.

(273)

** Mads Poulsen borgmester på sine egne og medbrødres vegne tilbød Jacob Nielsen, om han ville
indkomme i Gertrud Pedersdatters hus på onsdag førstkommende som værge for salig doktor Søren
Hofmands børn, så ville de efter overleveret registrering gøre skifte og deling.

** Morten Tomasen, foged på Fussingø, på sin husbonds tjener Søren Pedersen i over Fussing hans
vegne. efterskrevne fra over Fussing vidnede, at da de kørte ud af Niels Kyvlings kvindes port i
Randers på deres vej hjem, da stod en person Søren Christensen Rosengård på en stige ved Mikkel
Sørensens bislag med en tjærekost på en lang stage, som han stak i en tjæregryde, og derefter stak
han Søren Pedersen i hans ansigt med samme tjærekost, og sagde til ham, at dersom han ville have
mere, skulle han få det, og Søren Pedersen hverken kørte på stigen eller tiltalte ham.

(274)

** Morten Tomasen. synsmænd afhjemlede syn på Søren Pedersen af over Fussing hans skade, og
da var hans ansigt oversmurt med hed tjære, og han kunne ikke oplukke hans øjne.

** Morten Tomasen hav last og klage over Søren Christensen Rosengård her sst for hvis overlast,
han har gjort Søren Pedersen i over Fussing.

** Mikkel Jensen Værum på sin datter Karen Mikkelsdatter, salig Laurids Nielsen friskusters her
sst, hendes vegne. efterskrevne vidnede, at hun er barnfødt her sst af ærlige forældre og forholdt sig
kristeligt og ærligt, imidlertid hun har boet i byen.

(275)

** licentiat Peder Lassen lod tilbyde Laurids Knudsen Bøssemager her sst, at han skulle flytte i den
bod, som han havde fæstet, og i hans huslejebog med egen hånd underskrevet.

** Peder Sørensen i Krogsager havde tiltale til Maren Vognsdatter, salig Laurids Andersens her sst,
for 9 sletdaler, som er for hvis arv, Peder Sørensens børn arveligt er tilfaldet efter deres salig
morbror Laurids Andersen efter brevs indhold dateret 15/3 1656. opsat 6 uger.

(276)

** Maren Vognsdatter havde tiltale til Peder Sørensen fisker i Krogsager for 5 sletdaler, som han
efter brev er hendes salig husbond skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Christensdatter salig Niels Jensens efterleverske lod fordele for gæld.

** borgmester og råd med en 6 ugers opsættelse stævnede Tomas Poulsen borger her sst Kirsten
Mortensdatter, salig mester Tøger Pedersens, og havde tiltale til Tomas Poulsen, at eftersom han
som ret født værge for sin salig søstersøn mester Tøger Pedersens, forrige sognepræst her sst, hans



efterladte 4 børn 17/10 1655 er overleveret en registrering, så bør han skifte og deling med børnenes
mor at til ende gøre, hvortil Mads Poulsen fremlagde sit svar, at han formener, at alle, som har
underskrevet registreringen, bør at have kald og varsel, hvorefter blev fremlagt KM missive og en
registrering efter salig mester Tøger Pedersen, dateret Randers 6/9 1655, hvorefter der blev afsagt
dom: der han ikke udstedes dom over Tomas Poulsen, før overformynderen og vurderingsmændene
bliver stævnet.

(278)

** borgmester og råd med en 6 ugers opsættelse stævnede Jacob Nielsen sitzhaftig her sst for han,
som værge for hans salig bror Søren Hofmands børn, hidindtil ikke har villet foretage skifte og
deling imellem Gertrud Pedersdatter og hendes børn, og blev fremlagt en dom af bytinget 23/4 1655
og et tingsvidne af bytinget 7/1 1656, og dernæst blev fremlagt et tingsvidne af bytinget 10/12 sidst
forleden, hvorefter blev fremlagt Gertrud Pedersdatters seddel og dernæst en dom af bytinget 1/3
1654, Jacob Nielsens indlæg, et tingsvidne af bytinget 17/7 1654, et tingsvidne af bytinget 10/12
1655, et tingsvidne af bytinget 10/12 1655, et tingsvidne af bytinget 10/12 1655, et tingsvidne af
bytinget 10/12 1655, et tingsvidne af bytinget 17/12 1655, et tingsvidne af bytinget 4/12 1655,
hvorefter blev fremlagt Henrik Thotts seddel og et tingsvidne af bytinget 13/10 sidst forleden, og
for det sidste fremlagde Jacob Nielsen et skriftligt indlæg, hvorefter blev fremlagt Gertrud
Pedersdatters skriftlige indlæg, og der blev afsagt dom: da boet efter den salig mands død ikke er
forringet, så bør Jacob Nielsen samme forrige dom at efterkomme.

(294)

** Jacob Nielsen med en 6 ugers opsættelse stævnede borgmester og råd, at eftersom hans salig
bror doktor Søren Nielsen Hofmand er død 31/3 1649, og da han som farbror ikke selv kunne
påtage sig værgemål, så tilkommer det borgmester og råd at se sig for, hvem de betror værgemål,
hvilket de ikke har gjort nu på 6.år, for derefter ham deres forseelse ville påhænge, og 8/3 1654
beskikket ham, og 1/5 derefter ladet ham tildømme at tage hans salig brorbørns gods under
værgemål, hvilket han vægrede sig ved, med mindre han kunne få klaring, at han og hans arvinger
kunne være uden skade, hvilket ikke blev anseet, og satte i rette, om han ikke bør fri at være for
samme forseelse, og ikke dertil at svare, og dernæst i rette lagde et tingsvidne af bytinget 10/12
1656, et tingsvidne af bytinget 17/12 1655, et tingsvidne af bytinget 10/12 1655 samt lensmand
Henrik Thotts seddel og et tingsvidne 6/9 sidst forleden, hvortil Mads Poulsen borgmester på sine
egne og samtlige borgmester og råds vegne fremlagde sit svar, og Gertrud Pedersdatter lod
fremlægge hendes indlæg, og der blev afsagt dom: da det ikke bevises, at den salig mands bo at
være forringet siden han døde, så kan ikke tilkendes Jacob Nielsen nogen skade at lide.

(299)

** Christen Jensen med en 6 ugers opsættelse stævnede Tøger Jacobsen borger her sst for 15
sletdaler efter hans brev, dateret 1/8 1651, som han blev tildømt at betale.

(300)

** Christen Jensen Hornbæk med 6 ugers opsættelse stævnede Tomas Nielsen i Helsted efter hans
brev dateret 1/6 1652, lydende på 15 sletdaler og 6 skæpper byg, som han blev tildømt at betale.



(301)

** Søren Christensen lod fordele for gæld.

27/10 1656.

** Rasmus Jostsen lod fordele for gæld.

** Niels Jensen byfoged lod fordele for gæld.

(302)

** Tomas Poulsen lod fordele for gæld.

** Johan Jørgensen apoteker gav last og klage over Mogens Jensen fisker her sst, for han af hans
bryggerhus har udskåret et ledstykke i 3 stykker, som huset er funderet på, samme hus til stor skade.

** Johan Jørgensen. Jørgen Christensen på hans vegne desligeste på KM og byens vegne lyste
Mogens Jensen fisker et fuldt vold til, for han har udskåret et ledstykke af hans bryggerhus.

** Morten Tomasen, ridefoged på Fussingø, på sin husbond Christen Skeel til Fussingø hans tjener
og bonde Søren Pedersen i over Fussing hans vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne
lyste Søren Christensen Rosengård her sst et fuldt vold til, og opkrævede sandemænd at gøre deres
ed og tov over ham for hvis overlast, han har gjort Søren Pedersen.

(303)

** Jacob Nielsen med en 6 ugers opsættelse stævnede borgmester og råd, om de ikke burde at
efterkomme deres løfte 9/5 1655 om at indføre hans indlæg i den registrering, de samme tid
oprettede, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne af bytinget 10/12 1655 og afsagt dom: da bemeldte
tingsvidne er indstævnet til Viborg landsting, da bør det for landsdommerne at indkomme.

(304)

** Johan Jørgensen apoteker havde tiltale til Anders Christensen Bager borger her sst for den
våning, han tilforn påboede, og nu sidst er afflyttet, og fremlagde et synsvidne af bytinget 13/10
sidst forleden, og han satte i rette, om Anders Christensen ikke bør at forfærdige på samme
ejendom, hvis som synsvidnet om formelder og bortskaffe den urenlighed af gården. sagen blev
opsat 6 uger.

(305)

3/11 1656.

** Laurids Christensen Mollerup fordrede dom over Niels Madsen her sst for 10 rigsdaler
resterende husleje. sagen er opsat 6 uger.



** hr Jens Nielsen Klog i Støvring et afkald. hr Oluf Olufsen Vordingborg gav ham afkald for hvis
værgemål, han har forvaltet for hr Olufs datter Else Olufsdatter hendes salig husbond hr Mads
Mikkelsen, forrige medtjener til skt Mortens og Gråbrødre kirker her sst, i den salig mands
umyndige år.

(306)

10/11 1656.

** Iver Jensen, forrige skriver på Dronningborg, med en opsættelse 30/9 sidst forleden stævnede
Niels Jensen Fovlum her sst for 100 rigsdaler efter hans forpligt og fremlagde en landstings
opsættelse 29/1 1651, efterskrevne breve samt et lysningsvidne af bytinget 20/11 1654, hvorefter
Niels Hadsten blev tildømt at betale sin obligation.

(308)

** Søren Lauridsen skomager. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befandtes på
hans hus og ejendom, som Mads Bager nu iboer.

(309)

** Rasmus Jostsen lod fordele for hovedgæld.

** Mads Pedersen lod fordele for gæld.

** Laurids Nielsen sitzhaftig i Norup hans sag over Mette Nielsdatter og Johanne Nielsdatter
Maltes her sst blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne.

** Hans Simonsen i Askildrup havde tiltale til Maren Sørensdatter, salig Terkild Pedersens, fordum
boende i Mikkelstrup og nu i Randers, for hun usandfærdigt har beskyldt ham, for at han ulovligt
skulle have solgt af hans husbonds skove, som han formener, hun bør bevise eller lide som en
løgner, og fremlagde et tingsvidne af Galten herredsting 6/5 næst forleden, hvori efterskrevne
vidnede, at de var i Brusgård fruerstue og da hørte de, at Maren Sørensdatter sagde til Hans
Simonsen, at han havde solgt hende af fruens skov for mange skæpper korn, og hver gang den gode
frue gav dem et stykke træ, da gav de Hans Simonsen 2 skæpper korn eller 3, før de kunne
bekomme det, og sagde ydermere, Gud forlade eder for al den uret, i har gjort os, vi har fyldt eders
pose mange gange, alligevel vi har købt det vel dyrt. sagen blev opsat 1 måned.

(310)

** Jørgen Lauridsen med 6 ugers opsættelse stævnede Hermand Pedersen Røring forrige her sst og
nu ikke vides, hvor han er, og havde tiltale til ham efter hans skriftlige indlæg for 241 sletdaler,
hvorefter blev fremlagt et regnskab af Jørgen Lauridsens bog samt Hermand Rørings seddel 13/10
1651 og hans missive 26/12 1655, hvorefter han blev tildømt at betale sin gæld efter hans udgivne
obligation.



(312)

17/11 1656.

** Rasmus Jostsen med en 6 ugers opsættelse stævnede Erik Sørensen i Midstrup for 5 daler for øl
og 2 øltønder for 4 mark, som han blev tildømt at betale.

(313)

** Morten Ejler bartskær lod fordele for gæld.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands efterleverske, fordrede dom over Karen
Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Limes efterleverske her sst, for 9 daler og for 15 mark, som
er lovet for Rasmus Sørensen i Lime. varsel til Karen Mikkelsdatter og talte med hende selv og
hendes børn Anders Andersen Mikkel Andersen Peder Andersen Niels Andersen Maren
Andersdatter Olivia Andersdatter og Margrete Andersdatter. opsat 6 uger.

** Margrete Poulsdatter, salig Mogens Nielsens efterleverske, havde tiltale til efterskrevne for
gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(314)

** Mikkel Sørensen borger her sst med opsættelse 8/9 sidst forleden stævnede Niels Jensen Fovlum
her sst for 400 rigsdaler efter hans brev, dateret 29/1 1647, med 7 års rente, er i alt 583 sletdaler,
som han blev tildømt at betale.

(315)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne fremæskede og råbte 3 gange på sandemænd og
begærede fylding på dem, eftersom de er opkrævet at gøre deres ed og tov over Søren Christensen
Rosengård her sst for hvis overlast, han har gjort Søren Pedersen i over Fussing med en tjærekost i
hans ansigt, men ingen af sandemændene var tilstede.

24/11 1656.

** Niels Tygesen rådmand lod fordele efterskrevne for gæld.

(316)

** Niels Jensen byfoged lod fordele for gæld.

** Peder Andersen. synsmænd afhjemlede syn på hans sårmål og skade, som
han beskyldte Christen Madsen, som tjener Morten Eriksen skomager her sst, for at have gjort ham.

** Peder Andersen gav last og klage over Christen Madsen, som tjener Morten Eriksen skomager,
for der han stod i Maren Mikkelsdatters port til Mikkel Hjerminds bryllup, da har Christen Madsen
kommet til porten med hans kniv og gaffel og overslog godtfolk og ham med mog.



** Niels Jensen Bager havde tiltale til Jens Sørensen Hornbæk borger her sst for 15 sletdaler efter
hans udgivne brevs formelding til hans salig hustru Inger Sørensdatters arvinger og søskende. opsat
6 uger.

(317)

** Frederik Henriksen organist havde tiltale til Mikkel Nielsen Hjermind her sst for en degen, hans
discipel Anders Christensen har indsat i hans stue i hans egen nærværelse. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen Vinter fordrede dom over Christen Poulsen hattemager her sst for 50 sletdaler,
som han har bekommet af hans hustru Karen Akselsdatter 12/5 sidst forleden. sagen blev opsat 4
uger.

** Maren Jensdatter, salig Jens Jensen rådmands efterleverske, havde tiltale til efterskrevne for
gældssag. sagen blev opsat 6 uger.

(318)

** Maren Mikkelsdatter, salig Anders Andersens efterleverske, at eftersom hendes salig husbond
har været værge for salig Hans Hattemagers børn, nemlig Laurids Hansen og Jacob Hansen og
Maren Hansdatter, og hun for samme værgemål er indlagt i Hans Hattemagers gård for 257 daler,
hvorfor hun formener at samme gård, så vidt hun deri er indlagt, bør hende for ejendom at følge, og
fremlagde borgmester og råds dom af rådstuen 21/7 1652, at eftersom fremlægges skiftebrev efter
salig Hans Hattemager 15/12 1639 er oprettet, hvorefter der tilkommer hans børn 257 sletdaler deri,
og Niels Nielsen Bidstrup 422 sletdaler. varsel til ovennævnte salig Hans Hattemagers arvinger og
salig Niels Torps hustru børn og arvinger, Johanne Christensdatter Hans Nielsen Niels Nielsen,
salig Niels Bidstrups arvinger, Hans Hansen på sin hustru Johanne Nielsdatters vegne. sagen blev
opsat 6 uger.

(319)

** Mikkel Sørensen fremlagde et gældsbrev, hvori Anders Christensen borger her sst gør vitterligt,
at han er ham skyldig 150 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham halvparten af hans gård på
Herrestræde her sst, som hans salig mor Anne Poulsdatter sidst iboede, dateret 28/9 1656.

(320)

1/12 1656.

** Peder Andersen. Jens Madsen vidnede, at han stod i Maren Mikkelsdatters port, og da lukkede
Peder Andersen porten til, og i det samme skar eller stak Christen Madsen ham og truede ham.

** Jacob Nielsen fremlagde hans skriftlige seddel, eftersom han har bekommet en hjemfindelse fra
Viborg landsting over Niels Andersen Vinter her sst under hans faldsmål sin sandhed at vidne, så
spurgte han ham, om han ikke tillige med ham og Christoffer Jensen og Peder Christensen var
tilstede i hans salig brors og Gertrud Pedersdatters hus 9/5 1655, og der hørte og så, om borgmester
og råd samt Gertrud Pedersdatter ville efterkomme den dom, som 1/5 1654 til bytinget var faldet
om skifte og deling mellem Gertrud Pedersdatter og hans salig brors børn, hvortil han svarede, at



tilstedeværende borgmester og råd samt Gertrud Pedersdatter havde svaret, at de uden ophold ville
efterkomme samme dom. varsel til efterskrevne.

(322)

** Jacob Nielsen lod læse og påskrive en seddel, at eftersom han er
forordnet og tildømt af bytinget til værge for hans salig brors børn, og deres formue under
værgemål at annamme 5 år efter hans død, nemlig 1/5 1654, hvilket han ikke har villet påtage sig,
før han bekom forsikring og klaring for ham og hans salig brors børn, så han og hans arvinger
kunne være uden skade, hvilket han ikke har kunnet bekomme, alligevel har hans vederparter med
magt trængt på ham med rettergang, for de ville have samme skifte til ende, hvor de har begæret
opsættelse til 20/1, hvilket synes ubilligt, eftersom Gertrud Pedersdatter imod recessen hensidder i
uskiftet bo, hvorfor han begærer tingsvidne.

(323)

** Hans Knudsen lod vurdere noget klæde, som Maren Andersdatter har pantsat til ham, og som
han tilbød hende at indløse.

** Niels Jensen byfoged gav last og klage over sandemændene, for de ikke 17/11 sidst forleden har
mødt til tinget at gøre deres ed og tov over Søren Christensen Rosengård her sst for overlast, han
har gjort Søren Pedersen i over Fussing, efter de dertil var opkrævet.

(324)

** Søren Pedersen hatstafferer havde tiltale til Rasmus Sørensen hattemager her sst for 12 sletdalers
gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Lassen fordrede dom over efterskrevne for gældssag. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen, salig Anders Bremses, fordrede dom over Laurids Sørensen i Bjergby for 13 sletdaler
efter hans brev dateret 14/2 1656. opsat 6 uger.

** Jon Christensen fordrede dom over efterskrevne, som resterer med den 5.part husleje. sagen blev
opsat 6 uger.

(325)

** Christen Jensen Havrum lod læse og påskrive et købebrev 19/11 næst forleden, hvori Morten
Brøchner borger her sst har solgt til Christen Jensen den 4.part af den gård, som hans formand salig
Niels Nielsen Mollerup iboede og afdøde, hvorefter hans solgte og skødede samme ejendom til
ham.

** Jacob Nielsen bød sig i rette, eftersom han havde fået kald og varsel, imod borgmester og råd,
som havde ham noget til at tale, men ingen fremkom, hvorfor han for den tiltale blev tildømt fri at
være, til han på ny får kald og varsel.

(326)



** Tomas Poulsen bød sig i rette imod borgmester og råd, eftersom han havde fået kald og varsel,
men ingen er fremkommet, hvorfor han for deres tiltale blev kendt fri at være, til han på ny får kald
og varsel.

8/12 1656.

** Søren Ibsen fordrede dom over efterskrevne for gæld. opsat 6 uger.

** Anders Christensen Bager havde tiltale til Anne Andersdatter og hendes mand Niels Poulsen
borger her sst for en anpart husleje og agerleje på salig Frederik Jørgensen forrige byfoged her sst
hans efterladte umyndige børns vegne, nemlig Karen Frederiksdatter og Birgitte Frederiksdatter,
han er lovværge for, og for løsøre, hun har til sig taget over skifte, som beløber sig til 200 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

(327)

** Søren Jespersen felbereder fordrede dom over Terkild Pedersen felbereder for 17 sletdaler efter
hans brev 4/7 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Andersen Prim fordrede dom over efterskrevne for gældssag. sagen blev opsat 6 uger.

(328)

** Peder Jensen Hadsten fordrede dom over Jens Sørensen i Galten efter hans brev dateret 10/2
1647 lydende på 16 sletdaler. opsat 6 uger.

** Ulf Andersen af Norge havde tiltale til Rasmus Christensen her sst for 11 rigsdaler med påløbne
rente, efter hans brev dateret 8/11 1649. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Lassen fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(329)

** Peder Lassen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Christoffer Jensen Dons lod fordele for faldsmål.

** Niels Jensen byfoged forbød efterskrevne at huse eller helle de besovede kvindfolk, som er hos
dem.

** Anders Andersen Prim lod fordele for hovedgæld.

(330)

** Anders Lauridsdatter, forrige tjenende Niels Bager, lod fordele for hovedgæld.

** Morten Ladefoged lod fordele for hovedgæld.



** Christoffer Dons lod fordele for gæld.

** Knud Rasmussen snedker lod opbyde efterskrevne gods, som står usolgt af det, som Anne
Hansdatter, salig Christoffer Kobberslåers, har efterladt sig, om der er nogen godtfolk, som vil købe
samme gods.

(331)

** Johan Jørgensen apoteker med 6 ugers opsættelse stævnede Anders Christensen Bager borger
her sst for den våning, han tilforn iboede, og afflyttede, og derfra ikke skiltes så vel, som det sig
burde, efter synsvidnes lydelse 13/12 næst forleden, og satte i rette, om Anders Bager ikke bør at
igen forfærdige på samme ejendom, hvis synsvidnet om formelder, hvortil Anders Christensen
Bager fremlagde Johan Jørgensens udgivne brev, dateret 5/5 1648, hvori han lover at forfærdige på
samme gård, før Anders Christensen indflytter, og han fremlagde et synsvidne af bytinget 9/11
1648, og derefter fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da det ikke bevises,
at Johan Jørgensen efter sin kontrakt samme brøstfældighed af ham at være forfærdiget, da kan
Anders Bager ikke tilkendes efter sidste syn samme brøstfældighed at forfærdige.

(334)

15/12 1656.

** Tomas Christensen Mollerup med 6 ugers opsættelse stævnede Niels Madsen, forrige skriver på
Mariager kloster, for 10 rigsdaler resterende husleje af hans gård, som han blev tildømt at betale.

(335)

** mester Oluf Sørensen. synsmænd afhjemlede syn til den gård, han nu iboer, for hvis
brøstfældighed derpå befindes.

** Tomas Poulsen. efterskrevne vidnede, at hans tjenestedreng Bertel Nielsen, født i Ålborg, rømte
fra ham 27/11 om natten.

(336)

** Niels Bendtsen vognmand fremkom sit vidne at aflægge, som han er stævnet for af Niels
Hadsten her sst, men ingen fremkom.

** Tomas Poulsen lod fordele for gæld.

** Poul Christensen Bager lod fordele efterskrevne.

** Karl Rasmussen murmester lod fordele for hovedgæld.

(337)



** Mads Hansen rådmand på sine egne og medarvingers vegne havde tiltale til Laurids Jensen
Korning her sst for 13 sletdaler resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen havde tiltale til efterskrevne for gæld, de er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

** Iver Jensen fordrede dom over Niels Jensen skomager her sst for 6 sletdaler, han er ham skyldig.
sagen er opsat 6 uger.

** Niels Vinter og Anker Pedersen fordrede dom over Jens Nielsen og Jon Christensen borgere her
sst for 123 sletdaler, som de er blevet skyldig på deres afleverede byens kæmnerregnskab. opsat 6
uger.

(338)

** Hans Hansen fordrede dom over Morten Bager her sst for 47 sletdaler efter hans brev. sagen blev
opsat 6 uger.

** Hans Hansen fordrede dom over Jens Rasmussen Bjerregrav i Tebbestrup for 6 sletdaler efter
hans forpligt 28/3 1655. opsat 6 uger.

** Christen Jensen Havrum begærede 3.ting over Niels Jensen Hadsten og Morten Brøchner her sst,
for de ikke deres fælles gods af hans ejendom vil udskaffe, og han formener, at de den straks bør
ryddelig gøre, hvortil Morten Brøchner svarede og tilbød skifte og deling, og hvad som ham
tilkommer, vil han straks udføre. sagen blev opsat 6 uger.

(339)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne og Peder Nielsen på byens vegne havde tiltale til
sandemændene, for de ikke 19/11 sidst forleden har mødt at gøre deres ed og tov over Søren
Christensen Rosengård her sst. sagen blev opsat 6 uger.

(340)

22/12 1656.

** hr Hans Jacobsen i Fovlum. efterskrevne vidnede, at de to ølkar, som nu står her uden tinget, er
ikke de samme ølkar, som Niels Madsen, forrige skriver på Mariager kloster, lånte af salig Maren
Nielsdatter, som boede i Vive brohus.

** Jon Madsen i Kondrup gav last og klage over Peder Nielsens hustru Elle Pedersdatter i
markhuset på Ladegårdsmark, for hun 19/11 om aftenen, den tid Mads Christensen i Dalby blev
overfaldet og fik den skade, tog hans vogn og bortkørte med.

** Christen Sørensen snedker lod fordele for hovedgæld.

(341)



** Laurids Simonsen i Askildrup med opsættelse 10/11 stævnede Maren Sørensdatter, salig Mikkel
Pedersens, forrige boende i Mikkelstrup og nu i Randers, for hendes beskyldning, at han skulle
ulovligt have solgt af hans husbonds skove, og fremlagde et tingsvidne af Galten herredsting 6/5
næst forleden, og eftersom samme sag befindes ærerørig, da skal den for landsdommerne at
indkomme.

** Peder Hansen på byens vegne lod vurdere en kobberkedel, som er pantsat af Niels Madsen
Knudstrup her sst.

(342)

** Niels Mouridsen skibbygger havde tiltale til Mikkel Sørensen prammand, som uden hans vilje
og tilladelse har taget hans knobskib og bruger det, og endnu hos sig beholder. sagen blev opsat 6
uger.

** borgmester Mads Poulsen havde tiltale til Jens Pedersen hattemager her sst for engelsk uld hvid
og sort uld i alt 57 sletdaler. opsat 6 uger.

** Peder Christensen lod fordele for hovedgæld.

(343)

** Peder Christensen lod fordele efterskrevne.

** Peder Christensen havde tiltale til Christen Nielsen Møller i Kellerup mølle for 10 rigsdaler, han
er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Pedersen hattemager fordrede dom over Jens Pedersen hattemager her sst for 20
sletdaler børnepenge. sagen blev opsat 6 uger.

(344)

** Mads Hansen rådmand fordrede dom over Jens Pedersen hattemager i Rosengård for 6 daler, han
er ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Christoffer Dons havde tiltale til Rasmus Rasmussen i Helberskov for 100 sletdaler efter hans
brev, dateret 4/11 1537. opsat 6 uger.

** Maren Mikkelsdatter lod fordele for gæld.

** Christoffer Jensen lod fordele for gæld.

(345)

** Maren Nielsdatter, tjenende Jens Guldsmed, lod vurdere et messing fyrbækken, som Laurids
Hornbæk her sst har pantsat hende, som hun tilbød ham at indløse inden i dag 3 uger.



** Jens Mikkelsen guldsmed opsagde til Anne Poulsdatter, salig Poul Skrivers datter, hvis agerjord,
som han af hende har haft i brug.

** Jacob Nielsen her for retten tilbød penge for al den resterende jordskyld af hans ejendom og
fiskegård, dog så, at de ville kvittere ham deri 32 rigsdaler for et års husleje af hans gård, hvilke
penge Christoffer Jensen ikke kunne annamme, efterdi han ikke var svoren byfoged.

(346)

** Jacob Nielsen lod læse og påskrive en seddel angående hans jordskyld af den gård, som hans
salig forældre påboede, og den gård, han selv iboer, samt hans agre og fiskegård, som blev 11 daler,
som han i dag tilbød for retten, som efter gammel takst har været givet i over 30 år, hvilke penge
Christoffer Jensen ikke kunne annamme, eftersom han ikke var en svoren byfoged.

(347)

** herre Jesu fin
jeg beder dig ved ånden din
regere pennen min
min sjæl uden våde
og min næste uden skåde.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd 1662.

(2)

13/1 1662.

** borgmester og råd lod læse og påskrive Claus Jensen forrige bysvends forpligt, at da Peder
Christensen Tømmermand af byens fængsel er undveget, imidlertid Claus Jensen var fængslets
nøgler betroet, og borgmester og råd har for godtfolks forbøns skyld pardonneret ham for hans
grove forseelse, hvorfor han forpligter sig inden tre dage af byen at entvige, og sig aldrig efter
denne dag der sst at lade finde.

** Jacob Nielsen her sst lod udvise efterskrevne af hans ejendom til påske førstkommende.

** Jacob Nielsen her sst stævnede efterskrevne personer, enhver for resterende husleje. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jens Andersen vægter her sst et afkald. Niels Jensen sst gav hans far Jens Andersen afkald for al
den arv, som ham efter hans salig mor Anne Nielsdatter kunne være arveligt tilfaldet.

** Niels Vorup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere, der iblandt
salig Mikkel Swertfegers hustru Sidsel Pedersdatter.



(3)

** Poul Christensen Bager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anker Pedersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Pedersen Skov her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Jørgen Hansen på Kragenæs med 6 ugers opsættelse af bytinget 18/11 sidst forleden stævnede
Peder Lassen Hinge borger her sst, for han har overfaldet ham med skælds og ærerørige ord, da de
begge lå med deres skuder i Drammen, og fremlagde et tingsvidne af Drammen forordnede tingstue
17/8 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, at såsom sagen muligt hensees til ærerørig, hvilket
recessen ikke tilsteder underdommere at påkende, men sagen for landsdommere at indkomme.

(4)

** Johanne Jespersdatter, salig Anders Bagers efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget
16/9 sidst forleden stævnede Niels Poulsen Hornbæk sst for agerleje af en ager, som han har brugt i
4 år, årligt 14 mark, som han blev tildømt at betale.

(5)

** Mads Hansen rådmand her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

20/1 1662.

** Peder Madsen kandestøber her sst havde tiltale til salig Anders Christensen Bagers hustru
Johanne Jespersdatter sst for en kåbe, hans mor Helle Sørensdatter havde lejet hende, men Johanne
Jespersdatter svor, at hun havde ingen kåbe. sagen blev opsat 6 uger.

(6)

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst lod tilsige og udvise efterskrevne af hans ejendom til
førstkommende påske.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lod udvise efterskrevne af de huse og staldgårde, de iboer.

** Anne Andersdatter her sst lod udvise efterskrevne af den gård, han iboede, og en anden af den
ager, han havde i leje.

** Niels Tygesen rådmand her sst lod udvise efterskrevne fra de våninger, de iboer, som tilhører
ham.

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.



** Rasmus Jostsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** mester Søren Hansen her sst lod udvise af hans våninger efterskrevne personer til
førstkommende påske dem at kvittere.

** Rasmus Pedersen sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(7)

** Niels Christensen Vorup her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Peder Nielsen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

(8)

** Anker Pedersen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Laurids Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst lod vurdere en kappe, som blev vurderet for 3 sletdaler, og tilbød Karen
Terkildsdatter at indløse den.

** Søren Rasmussen i Haslund og Keld Christensen i Tebbestrup, kirkeværger til Haslund kirke,
havde tiltale til Mourids Skibbygger her sst for 22 sletdaler, som resterer på Haslund kirkes
tiendekorn 1656, som han dem afkøbt har. sagen blev opsat 6 uger.

27/1 1662.

** Morten Tygesen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(9)

** Poul Sørensen Aidt lod udvise Groers Madsen her sst, som boer i Poul Sørensens ejendom,
hvilken han førstkommende påske skal kvittere.

** Mette Akselsdatter her sst lod udvise af hendes bod og våning Rasmus Nielsen væver.

** Gertrud Lauridsdatter her sst lod fordele efterskrevne.

** Johanne Jespersdatter her sst lod opsige til borgmester og råd sst de parter, som de har i den
gård, hun iboer, hendes egen part undtaget.

** Poul Pedersen Skov her sst med en opsættelse af bytinget 2/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne personer for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.



(10)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst et skøde. Peder Nielsen Worm sst skødede til ham et lille
havested uden Østerport.

** Hans Madsen her sst fordrede dom over Niels Simonsen sadelmager sst for 5 daler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jens Nielsen rådmand her sst fordrede dom over Christen Jensen Mollerup i Vorning, forrige
borger her sst, for 14 sletdaler resterende KM skat, han har oppebåret af borgerne 1653. sagen blev
opsat 6 uger.

(11)

3/2 1662.

** Poul Christensen Bager her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Vorup her sst lod fordele efterskrevne.

(12)

** Groers Madsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 9/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

** Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 9/12 sidst forleden stævnede Søren Andersen
for 70 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Anker Pedersen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(13)

** Søren Pedersen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

10/2 1662.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 16/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld uden længere ophold.

** Mette Akselsdatter, salig Mogens Skovs her sst, med en opsættelse af bytinget 16/12 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Hermand Seybadt af Lübeck med en opsættelse af bytinget 16/12 sidst forleden stævnede Anders
Nielsen og Niels Nielsen i Hadbjerg for 19 daler, som de har været salig Christen Tomasen skyldig
efter hans regnskabsbogs indhold for 1654, hvor han gjorde regnskab med Niels Nielsens sønner i
Astrup på deres fars vegne, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.



(14)

** Christen Hornbæk her sst med en opsættelse af bytinget 16/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

** Christen Pedersen i Hallendrup fordrede dom over Jacob Sørensen Lang her sst, desligeste salig
Jens Langs børn Fillip Jensen og Maren Jensdatter og salig Bodil Sørensdatters børn Maren
Rasmusdatter og Margrete Rasmusdatter for hver sin tilfaldende part af 20 sletdaler, som salig
Søren Jensen Lang er ham skyldig efter hans obligation, dateret 2/3 1657, af hvilke penge Jacob
Sørensen Lang tilkommer at betale 6 daler, salig Jens Sørensen hans børn Fillip Jensen og Maren
Jensdatter at betale 6 daler og salig Bodil Sørensdatters børn Maren Rasmusdatter og Margrete
Rasmusdatter at betale 3 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Pedersen Prim her sst lod med seks høringer fordele efterskrevne gældnere.

(15)

** Karen Christensdatter, salig Jens Spliids her sst et afkald. Margrete Sørensdatter, salig Anders
Sørensens efterleverske i København, Mads Sørensen byskriver i Ebeltoft og Terkild Tygesen her
sst på sin hustrus vegne, Hans Madsen handelsmand her sst på sin hustrus vegne og på hans svoger
Tønne Madsen og på Laurids Madsen, borgersøn her sst og forrige foged over Voer og Ring, såvel
som på Mikkel Jensen borger i Århus deres vegne gav hende afkald for arv efter salig Anne
Madsdatter, som den salig mand Jens Pedersen Spliid havde været værge for.

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod udvise Jens Guldsmed i Dytmærsken af den våning, han
iboer i Mikkel Tygesens hus.

** Peder Rasmussen Vissing her sst med en opsættelse af 16/12 sidst forleden stævnede Peder
Nielsen Worm sst for 50 sletdaler efter hans efterskrevne regnskabsbog 22/5 1652, som han blev
tildømt at betale.

** Karen Pedersdatter i Komdrup og Søren Pedersen vognmand her sst. efterskrevne vidnede, at det
år, fjenderne kom i landet, da bekom Rasmus Hansen en tønde byg af Søren Pedersen og af Karen
Pedersdatter 2 mark, som var af den gæld, som de skulle være salig Maren Andersdatter skyldig.

(16)

** Niels Christensen Vorup her sst med en opsættelse af bytinget 16/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvoraf nogle havde modregning, hvorefter blev afsagt dom: de, der ikke er
mødt, bør betale deres gæld inden 15 dage.

(17)

17/2 1662.

** Mikkel Lassen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.



** Peder Nielsen Vore lod fordele Rasmus Nielsen Steen for 6 mark.

** Peder Nielsen her sst på hr Poul Jensen i Gerlev, Poul Pedersen Skov her sst og egne vegne med
en opsættelse af 23/12 1661 stævnede Anders Christensen her sst, boende i salig Niels Kares gård
sst, ligeledes Anker Pedersen og hans bror Jens Pedersen Ankersen, om de havde noget dertil at
svare, og desuden Kirsten Mortensdatter, salig mester Tøgers, tilforn boende sst, og hendes børn
Morten Tøgersen, Peder Tøgersen, Ingeborg Tøgersdatter og Kirsten Tøgersdatter, og satte i rette,
at eftersom hr Poul Jensen i Gerlev på sin søn Jens Poulsens vegne, Poul Skov på Jep Tomasens, og
Peder Nielsen på Peder Tomasens børns vegne var forårsaget at tiltale Anders Christensen sst for 5
1/4 års forfalden husleje af de umyndiges anpart i Niels Kares gård, dem efter skiftebrev tilhører, og
Anders Christensen har besiddet fra 1656-1661, hvoraf han ikke har villet give dem deres husleje,
og fremlagde en bytingsdom 17/4 1648, hvori salig Niels Andersen Kare er tilfundet at betale 300
speciedaler med sin rente efter hans skadesløsbrev, og dernæst fremlagde et indlægsvidne 12/6
1648, hvori hr Niels Tomasen præst i Sjelle for hans gæld er indlagt i Niels Kares ejendom for 226
rigsdaler, og et vurderingsvidne 21/8 1648, at samme gård er vurderet for 900 rigsdaler, hvorimod
blev fremlagt Anker Pedersens skriftlige indlæg, at af samme gård har hans salig far Peder
Ankersen og hans hustru Karen Mogensdatter halvparten i pant haft siden 8/3 1647, så Anders
Christensen bør for deres tiltale fri at være hans anpart angående, dateret 17/2 1662 Anker Pedersen
egen hånd, og derefter fremlagde et pantebrev af bytinget 8/3 1647, at Peder Ankersen borgmester
her sst fremlagde et Niels Andersens udgivne pantebrev til Karen Mogensdatter, salig Hans
Bendixens efterleverske sst, på hendes børns vegne på 293 rigsdaler, dateret 24/1 1646 Niels
Andersen Kare egen hånd, og derefter blev fremlagt en bytingsdom 3/11 1651, at da det bevises
med to pantebreve af bytinget 8/3 1647, det første lydende på mester Tøger Pedersens salig mor
Anne Poulsdatter, salig mester Peder Tøgersens på 312 rigsdaler, og det andet lydende på Peder
Ankersen på 253 rigsdaler, hvilken gård, de har ladet vurdere 8/4 1650 for 1000 rigsdaler, som af
landsdommerne er blevet underkendt, og hr Niels Tomasen har 8/8 1648 ladet gården vurdere for
900 rigsdaler, som endnu står ved magt, hvori han har bekommet udlæg 30/5 1648 for 226
rigsdaler, hvorefter blev afsagt, at mester Tøger Pedersen og Peder Ankersen bør at have fyldest af
førnævnte pantebreve, dog hr Niels Tomasens indlæg uforkrænket, hvorefter blev afsagt, at Anders
Christensen bør betale hvis anpart husleje sig retmæssigt kan bedrage af 226 rigsdaler.

(21)

24/2 1662.

** Rasmus Kragballe lod fordele efterskrevne gældnere.

** Morten Mortensen handelsmand her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere

(22)

** Anker Pedersen handelsmand her sst med en opsættelse 13/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Karen Mikkelsdatter, salig Anders Lemmers her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

(23)



** Kirsten Pedersdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere sst. sagen blev opsat 6
uger.

** mester Niels Jørgensen til Åbogård fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(24)

** Hans Madsen handelsmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Johanne Jespersdatter salig Anders Christensen Bays efterleverske her sst fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(25)

** Jost Henriksen, ridefoged til Dronningborg, på Henrik Rantzaus vegne. synsmænd afhjemlede
taksering på hvis kobber bly og jern, som blev nedtaget af slotstårnet og kirken.

** Jacob Nielsen her sst fremlagde hans underskrevne indlæg, at eftersom hans salig brors børn har
arvet Provstegården, som Knud Smed iboer, og et stykke jordsmon derved, hvilket han, byen til sir
og hans brorbørn til bedste, så og urenlighed og ådsel derfra at afværge, så har han lejet det til Jacob
Prim sst, at han det må indelukke og bruge.

(26)

** Jacob Nielsen her sst fremlagde hans indlæg, at eftersom han her af bytinget er tildømt 1/5 1654
at være værge for hans salig bror doktor Søren Nielsen Hofmands efterladte børn, dog ikke da blev
ham leveret deres formue, men skulle være af Gertrud Pedersdatter med sig taget til København,
hvor hun døde 29/5 1657, og andendagen derefter lod han hendes bo registrere, og han beklager sig
over borgmester og råd, for de ikke har villet skrive ham på registreringen, som er gjort efter KM
befaling til borgmester og råd i København, og han begærer de breve, som er overleveret dem, at
han kan opkræve husleje agerleje og bondeskyld på hans salig bror børns vegne, dateret Randers
24/2 1662. varsel til borgmester og råd.

(28)

** Poul Christensen Bager, handelsmand her sst, med en opsættelse af bytinget 13/1 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod efterskrevne nægtede at være salig Jens Christensen
ridefoged noget skyldig, hvorefter blev afsagt dom, at ovennævnte bør for tiltale fri at være, men de
øvrige bør betale deres gæld.

(30)

** Jacob Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 13/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
personer for hvis husleje, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(31)



** Jacob Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(32)

** Karen Christensdatter Spliids et afkald. Jacob Pedersen kontrafejer her sst på sin hustru Anne
Sørensdatters vegne gav hende afkald for den arv, som hans hustru kunne være arveligt tilfaldet
efter hendes faster salig Anne Madsdatter, som den salig mand Jens Pedersen Spliid havde været
værge for, og takkede Karen Christensdatter for god og rigtig betaling.

3/3 1662.

** Hans Knudsen handskemager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

(33)

** Niels Pedersen her sst fordrede dom over Christen Pedersen i Fløjstrup for 8 sletdaler, han er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Gerlev her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** hr Christen Johansen, kapellan i skt Mortens kirke her sst, fordrede dom over Peder Nielsen i
Spentrup for en kobberkedel med rente i 6 år. sagen blev opsat 6 uger.

(34)

** Helvig Bendixdatter salig Antoni Carlsens efterleverske her sst. synsmænd afhjemlede syn på
hvis reparation, hun af stor fornødenhed har ladet forfærdige på Randers hospital.

** Mads Hansen rådmand her sst et afkald. Peder Rasmussen Vissing borger sst på sine egne vegne
og på sin mor Kirsten Pedersdatter, salig Rasmus Sørensen Vissings efterleverske her sst, hendes
vegne gav ham afkald for al den arv, som de efter hans salig søstre Kirsten Rasmusdatter og Karen
Rasmusdatter arveligt er tilfaldet, og for den arv, han er tilfaldet efter hans salig farbror Søren
Sørensen, som boede og døde i København, som Mads Hansen har været værge for.

(35)

** Christen Olufsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(36)

** Conrad Lindtorm byskriver her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

10/3 1662.



** Søren Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne personer for resterende husleje. sagen
blev opsat 6 uger.

(37)

** Kirsten Nielsdatter, Anders Vinters, boende i Kvarmløse ? i Sjælland lydeligt lod fordele
efterskrevne gældnere.

(38)

** Gertrud Lauridsdatter, salig Mikkel Nielsen Hjerminds efterleverske her sst, med seks høringer
lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Mortensen rebslår her sst fordrede dom over Anders Lassen Knop i over Hornbæk for
10 skæpper rug. sagen blev opsat 6 uger.

(39)

** Jens Nielsen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 27/1 sidst forleden stævnede
Christen Mollerup borger her sst og nu boende i Vorning for 14 sletdaler, han har oppebåret af
Randers borgere, imidlertid han var bisidder 1653, der han samme tid var rodemester, og nu af byen
er bortdraget uden nogen forklaring hos ham derfor, hvorefter han blev tildømt at betale de 14
sletdaler inden 15 dage.

(40)

** Morten Tygesen her sst med en opsættelse af bytinget 27/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, hvoraf nogen benægtede at være salig Mogens Skov noget skyldig, hvorefter blev afsagt,
at de, der vedgår deres gæld, bør betale den inden 15 dage.

(41)

** Jost Henriksen lod læse og påskrive Henrik Rantzaus underskrevne seddel, at Jost Henriksen
med to borgere skulle lade forbyde de Hamborgere at bortføre de klokker, de har nedtaget efter
sekretær Erik Kruses befaling, at de skulle skikkes til København, men sættes i byens forvaring til
nærmere ordre fra KM, og efterskrevne vidnede, at de havde overbragt forbudet på Dronningborg.

** Martinus Seemand på Ejstrup. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som Niels Hadsten nu
iboer, og på tre boder, for hvis brøstfældighed, som derpå befandtes.
** Jost Henriksen. synsmænd afhjemlede syn på Dronningborg slot for hvis, Henrik Rantzau derpå
har ladet reparere og forfærdige.

(43)

** Anders Christensen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(44)



** Mette Pedersdatter lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Maren Andersdatter, salig Poul Spliids her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

(45)

17/3 1662.

** Groers Madsen her sst med en opsættelse af bytinget 3/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere for hvis, de har annammet af hans datter Sidsel Groersdatter eller ham selv, som de blev
tildømt at betale.

** Peder Nielsen Vore skomager lod fordele efterskrevne gældnere.

(46)

** Niels Christensen vognmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Nielsen her sst et vurderingsvidne på Mogens Skov i Århus hans vegne. efterskrevne
borgere afhjemlede syn på den ødegård på Vestergrave, som Margrete Mogensdatter, mester Anders
Regels af Århus, og hendes søster Maren Mogensdatter Skovs her sst tilhører, som de takserede for
220 sletdaler.

** Karen Nielsdatter salig Johan Apotekers efterleverske her sst fordrede dom over efterskrevne
gældnere, der iblandt Christen Møllers hustru Maren Lauridsdatter i Kellerup mølle. sagen blev
opsat 6 uger.

** Rasmus Jacobsen skomager her sst fordrede dom over Peder Nielsen i Nielstrup for 34 sletdaler,
som han er hans salig bror Mogens Nielsen her sst skyldig, som hans børn er tilfaldet, som Rasmus
Jacobsen er formynder og værge for. sagen blev opsat 6 uger.

(47)

** Niels Madsen på sin mor Maren Jensdatter, salig Mads Pedersen Tveds efterleverske her sst, et
afkald. Groers Pedersen i Essenbækgård gav hende afkald for al hvis arv, som salig Rasmus
Pedersen Essenbæks børn, nemlig Peder Rasmussen Hans Rasmussen Karen Rasmusdatter Anne
Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter, efter deres salig far Rasmus Pedersen Essenbæk og deres
salig mor Maren Hansdatter, som boede og døde i Randers, og efter deres salig farfar Peder
Groersen i Essenbækgård arveligt var tilfaldet, som salig Mads Pedersen havde været værge for, og
takkede hende for god betaling.

** Mads Hansen rådmand her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Mads Hansen rådmand her sst lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

(48)



** Peder Bennedsen af Ribe lod fordele efterskrevne, der iblandt Peder Bagers hustru Maren
Jensdatter, for gæld.

24/3 1662.

** Mads Hansen fordrede dom over Jacob Sørensen Lang her sst for 16 daler. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Lassen Lem her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(49)

** Jørgen Lauridsen her sst fordrede dom over mester Claus Badskær for efterskrevne gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

** Christen Pedersen i Hallendrup med en opsættelse af bytinget 10/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne salig Søren Jensen Langs arvinger, nemlig Jacob Sørensen Lang, og salig Jens Langs
børn Fillip Jensen og Maren Jensdatter, og salig Bodil Sørensdatters børn Maren Rasmusdatter og
Margrete Rasmusdatter for deres anpart af hans gæld, som de blev tildømt at betale.

(50)

** Christen Pedersen af Vindekilde på Sjælland havde tiltale til Mikkel Tygesen rådmand her sst og
hans bror Morten Tygesen her sst for 180 sletdaler efter salig Jens Tomasens regnskabsbogs
indhold, 1657 i juli ankom Mikkel Tygesens døtre Anne Else og Karen, Søren Andersen og en pige,
desligeste Sidsel Andersdatter Morten Tygesens steddatter, medførende en del deres gods, som de
formedelst fjendernes indfald i Holsten førte in salvo i mit hus, indtil efter freden var gjort 1660, er
hermed 3 år, foruden den ene datter Karen, som boede i Ringsted 1658 og inde havde de det stenhus
bag i min gård, imidlertid de var der, deraf tilkommer mig om ugen af dem for husleje og umage
med samt lofterne til det øvrige tøj penge 1 sletdaler, er tilsammen 156 sletdaler, for ved, de
brændte den vinter, København blev først blev belagt, og veddet var helt dyrt, ved for penge 24
sletdaler, er tilsammen 180 sletdaler, og Mikkel Tygesen særdeles for 10 rigsdaler efter hans
missive af 3/3 1660 til salig Jens Tomasen brygger i København, hvortil de svarede, at salig Jens
Tomasen var dem noget skyldig, hvorfor sagen blev opsat 6 uger.

(51)

** Anders Christensen her sst begærede 3.ting til Anders Christensen Hornbæk sst for resterende
husleje til hr Poul i Gerlev Poul Skov og Peder Nielsen på de umyndiges vegne.

7/4 1662.

** Peder Jensen Gerlev sst lod fordele med seks høringer efterskrevne gældnere.

** Kirsten Pedersdatter her sst med en opsættelse af bytinget 24/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(52)



** Johanne Jespersdatter her sst med en opsættelse af bytinget 24/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** mester Niels Jørgensen på Åbogård med en opsættelse af bytinget 24/2 sidst forleden stævnede
hospitalsforstanderinde Helvig Bendixdatter, salig Antoni Prytzes efterleverske her sst, samt hans
arvinger Christen Antonisen Antoni Antonisen Magdalene Antonisdatter og Anne Antonisdatter for
en hospitalsgæld 300 rigsdaler, hvoraf er betalt 100 rigsdaler efter lensmand Henrik Thotts udgivne
brev, angående nogen tvistighed med to præster hr Niels Jørgensen sognepræst i Them og hr Lave
Gundesen hospitalspræst her sst, hvor han da har afsagt, at hr Niels hverken skal have alle de penge,
han kræver, og ikke heller miste dem alle, men have 300 rigsdaler i tre terminer af
hospitalsforstanderen, dateret 7/3 1654, hvorimod blev fremlagt Helvig Bendixdatter, salig Antoni
Carlsens efterleverske, hendes indlæg angående renten i fejdetiden, hvorefter hun blev tildømt at
betale de 200 rigsdaler med tilbørlig rente.

(54)

** Morten Brøchner her sst på hans hustru Maren Nielsdatters vegne fordrede dom over Jens
Mollerups hustru Maren Mollerups her sst, eftersom han på hans hustrus vegne efter hans formand
salig Niels Nielsen Mollerup er arveligt tilfaldet hos Maren Mollerups, som rester børnepenge, som
er den halve part af hovedstolen i hans lod 141 daler, som han formener, hun bør at betale. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Pedersen skrædder her sst lod med seks høringer fordele efterskrevne gældnere.

(55)

** mester Niels Jørgensen på Åbogård lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Pedersen fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Mourids Christensen i
Torup ladegård efter hans forpligt 1/3 1660. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Christensen Bager her sst fordrede dom over hr Iver Hansen i Asferg for 37 daler, som salig
hr Peder Nielsen i Asferg efter sit håndskrift salig Jens Christensen her sst var skyldig blevet 1657
efter hans obligation. sagen blev opsat 6 uger.

(56)

** Karen Apotekers her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Morten Tygesen fremlagde salig Jens Christensen borger her sst hans udgivne brev, dateret 29/9
1653 og fordrede dom over hans arvinger, nemlig hans hustru Margrete Sørensdatter og hendes
børn for 45 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Mollerups her sst fordrede dom over Laurids Christensen Mollerup sst for 174 sletdaler
efter overformyndernes overslag. sagen blev opsat 6 uger.



(57)

** Sidsel Sørensdatter her sst. Jens Nielsen i Hjorthede og Jens Tomasen i Enslev gav tilkende, at
de hverken ville arve eller gælde efter deres hustruers salig moster Mette Nielsdatter, som boede og
døde her sst, og Sidsel Sørensdatter lovede at holde dem kvit og fri efter hendes salig moster Mette
Nielsdatters død og afgang.

** Knud Snedker her sst på sin søster Bodil Rasmusdatter, salig Laurids Jepsen underskrivers
efterladte, forrige borger sst. efterskrevne vidnede, at i den sidste ildebrand sidste jul sst da blev
opbrændt for hende alt, hvis hun ejede, og hun næppe undkom med livet.

14/4 1662.

** Peder Jensen Gerlev her sst med en opsættelse af bytinget 9/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(58)

** hr Christen Jacobsen, kapellan til skt Mortens kirke her sst, med en opsættelse af bytinget 3/3
sidst forleden stævnede Peder Nielsen i Spentrup for en kobberkedel på en halv tønde og rente deraf
i 4 år, som han blev tildømt at betale.

** Peder Nielsen her sst på Kirsten Christensdatter, salig Jens Spliids efterleverske sst. synsmænd
afhjemlede syn på en tagdrops smøge imellem hende og hendes nabo Morten Mortensen, som var
en jysk alen bredt.

(59)

21/4 1662.

** Margrete Poulsdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen Nielsdatter her sst fordrede dom over Rasmus Christensen foged på Stenalt for 23
rigsdaler efter hans håndskrift 29/5 1657. sagen blev opsat 6 uger.

(60)

** Margrete Sørensdatter, salig Jens Christensens efterleverske her sst, tilbød alle hans efterskrevne
kreditorer at møde i hendes hus 22/4, og der annamme enhver i sin betaling efter boets tilstand.

** Niels Nielsen her sst. efterskrevne vidnede, at han mellem 5/4 og 6/4 om natten var i hans fars
hus, og gik i seng klokken ti, og var i samme seng næste morgen, da klokken var fire.

** Mogens Skov af Århus lovbød den halve part af den halve gård på Vestergrave, som hans
søsterbørn af Århus tilhører.

(61)



28/4 1662.

** Tomas Hadsten på salig Peder Jensen Hadsten og hans salig hustru Inger Tomasdatters efterladte
børn og arvinger, nemlig hr Jens Pedersen Hadsten sognepræst til Agri, Tomas Pedersen, Rasmus
Pedersen, Margrete Pedersdatter, de umyndige Niels Pedersen og Mogens Pedersen her sst tilbød
deres salig forældres kreditorer og gældnere at møde i deres salig forældres hus 29/4, da de agter at
holde skifte.

(62)

** Karen Nielsdatter, salig Johan Apotekers efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget
17/3 sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Groers Madsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mads Hansen rådmand her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

(63)

** Niels Christensen Vorup her sst på salig Niels Pedersens søn Niels Nielsens vegne lod opbyde
efterskrevne gods og løsøre, som Niels Nielsen tilkommer, og som han er værge for, om nogen vil
købe det.

** Niels Jensen Hadsten et afkald. Mette Jensdatter Mammens her sst og Maren Mollerups, salig
Jens Christensen Mollerups efterleverske sst, gav ham afkald for den arv, som Mette Jensdatter
arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Jens Andersen Mammen, som boede og døde sst, som
Niels Hadstens salig formand salig Niels Christensen Mollerup og salig Jens Christensen Mollerup
havde været værger og formyndere for.

** Groers Madsen gav last og klage på Morten Sørensen Hald skrædder, for han 8/4 sidst forleden i
hans eget hus har stødt slået og draget hans hustru Anne Pedersdatter, fordi hun ville hente en kedel,
hun havde lånt Morten Sørensens hustru.

(64)

** Niels Jensen skomager her sst et afkald. Jacob Jensen kleinsmed i Viborg på sin hustru Karen
Nielsdatters vegne og Rasmus Kleinsmedesvend på sine egne vegne, Maren Nielsdatter og Anne
Nielsdatter på egne vegne gav deres stedfar Niels Jensen afkald for al den arv, de kunne tilfalde
efter deres salig forældre Niels Madsen og Kirsten Nielsdatter, som boede og døde i Randers.

** mester Claus Badskær her sst fik et tingsvidne på tysk, hvori efterskrevne vidnede, at mester
Christian sst angreb mester Claus med uhøflige ord og sagde, mester Claus var en hundsfot og en
hanrej, og hans frue var en allemands hore.

(65)

5/5 1662.



** Christen Pedersen af Vindekilde i Sjælland med en opsættelse af bytinget 24/3 stævnede Mikkel
Tygesen rådmand og hans bror Morten Tygesen sst for 180 sletdaler efter salig Jens Tomasens
efterskrevne regnskabsbog, hvorefter han fremlagde en skrivelse, dateret Vindekilde 23/4 1662 og
dernæst fremlagde Mikkel Tygesens missiver dateret Randers 20/7 og 25/7 1657 samt hans missiver
af 29/7 1658 12/3 1659 og 3/6 1660 samt hans datter Anne Mikkelsdatters missive til salig Jens
Tomasens datter Maren Jensdatter, dateret Randers 4/4 1661, Anne Mikkelsdatter egen hånd, og
Morten Tygesens missiver, dateret Enslev 22/4 1658 og Randers 26/7 1660, og dernæst hans
missive dateret Randers 14/8 1660, og satte i rette og formente, at Morten Tygesen og Mikkel
Tygesen burde forbemeldte 180 sletdaler at betale, hvorimod Morten Tygesen på sine egne og hans
bror Mikkel Tygesens vegne fremlagde hans brors indlæg, og Mikkel Tygesens regnskabsbog, og
derefter fremlagde Christen Pedersens sendebrev, dateret København 15/12 1661, hvorefter Morten
Tygesen på egne vegne fremlagde hans indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at Morten Tygesen og
Mikkel Tygesen bør at afkortes i bemeldte anfordring hvis, salig Jens Tomasen af dem bekommet
har.

(72)

** Søren Lauridsen skomager her sst. mester Niels Jørgensen til Åbogård lod læse og påskrive et
købebrev, hvormed han sælger til Søren Lauridsen en gård i Vestergrave med tilliggende fire agre,
hvorefter han lod samme ejendom skøde til Søren Lauridsen.

(73)

** Niels Nielsen her sst, Hans Madsens stedsøn, fremlagde et tingsvidne af bytinget 21/6 sidst
forleden indeholdende, at han natten mellem 5 og 6 april næst afvigte var i hans kammer i hans
stedfars hus, og satte i rette, at uanseet det, har Peder Rasmussen, som skal tjene i Helsingør, taget
ham i arrest, og siden med skib og folk bortløbet, og ikke i rette er mødt, om han ikke derfor af sin
arrest bør at være entlediget, og Peder Rasmussen for sin ulovlige arrest at stande ham til rette, og
svare og betale al hans forsømmelse kost tæring og skade.

** Morten Mortensen på borgmester og råds vegne havde for retten tilstede Jørgen Kock, eftersom
han har afhandlet en misdæder, som er henrettet, nemlig Niels Laursen, adskillige stjålne koster, og
derfor en tid lang har været anholdt i byens fængsel, hvorfra han på godtfolks forbøn er entlediget,
hvor imod han forpligter sig til inden 8 dage med hustru og børn at rømme Randers by, og såfremt
han derefter lader sig finde i byen, da uden nåde at straffes som en tyv.

12/5 1662.

** hr Jens Block i Borup med en opsættelse af bytinget 24/3 sidst forleden stævnede Margrete
Sørensdatter, salig Jon Christensen Skalmstrups efterleverske her sst, samt hans børn Søren Jensen
Jens Jensen Jon Jensen Mette Jensdatter og Maren Jensdatter for 42 daler efter hendes salig mands
udgivne håndskrift på 42 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans part i hans staldgård uden
Østerport, dateret Borup 4/7 1657, hvorefter der blev afsagt dom: hr Jens Block bør have sin
betaling i den afbrændte staldgård, og dersom det ikke kan tilstrække, da bør den salig mands hustru
hr Jens Block skadesløs at betale.

(74)



** Johan Koop her sst lod vurdere en halvslidt kåbe, som Maren Hansdatter i Østrup havde pantsat
ham, som blev vurderet for 12 sletdaler, som hun blev tilbudt at indløse.

** Johan Koop fordrede dom over Maren Hansdatter i Østrup for en tønde rug efter hendes
underskrevne gældsbrev, dateret 9/7 1659. opsat 6 uger.

(75)

** Mads Sørensen skomager lod fordele for faldsmål.

** Mads Hansen fordrede dom over Jørgen Lauridsen for 40 sletdaler, som han på sin hustrus vegne
arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Christoffer de Hemmer af Ålborg. sagen blev opsat 6 uger.

26/5 1662.

** Johanne Jespersdatter her sst lod fordele Anders Christensen ladefoged på Gesinggård for 12
daler, som han er tildømt at betale hende.

(76)

** Anker Pedersen fordrede dom over efterskrevne gældnere. opsat 6 uger.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst fordrede dom over Jens Ibsen foged for 6 sletdaler efter hans
begæring 16/12 1658. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Lassen Lem fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(77)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Kirsten Pedersdatter med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(78)

** Morten Brøchner her sst med en opsættelse af bytinget 7/4 stævnede Maren Mollerups, salig
Jens Christensens efterleverske her sst, med hendes børn, eftersom han på hans hustru Maren
Nielsdatters vegne efter hans formand salig Niels Nielsen Mollerup er arveligt tilfaldet hos Maren
Mollerups børnepenge, som er den halve part af hovedstolen i hans lod 141 daler, og fremlagde
Laurids Mollerups regnskab anlangende hvis formynderskab, han for sin brorsøn Niels Nielsen har
haft at forestå, dateret 20/11 1641, og derefter fremlagde et regnskab, salig Jens Christensen
Mollerup har haft at forestå for sin brorsøn Niels Nielsen Mollerup, dateret 20/11 1641, og derefter
fremlagde et skriftligt indlæg angående hans arv, som hans salig farbror Jens Christensen Mollerups
efterladte hustru Maren Nielsdatter er ham skyldig, der iblandt for korn, han af hans morbror hr
Peder Nielsen i Kristrup bekommet har, som i alt bliver 283 sletdaler, dateret Randers 30/1 1654
Niels Nielsen Mollerup, og derefter blev fremlagt en dom af bytinget 20/9 1652, hvor Niels



Nielsens kræver sin formynder Laurids Christensen Mollerup for hans tilfaldne arv 608 sletdaler,
hvorimod han fremlagde skiftebrev efter salig Niels Mollerup 20/11 1641, hvilken deres tvistighed
blev henvist til overformynderne, og derefter blev fremlagt en registrering dateret 20/11 1641, hvori
blandt andet Niels Jensen Fovlum og Karen Nielsdatter lover overformynderne at skaffe dem
husleje af halvparten til hendes søn Niels Nielsen af den gård, hun beboer, hvorefter blev afsagt
dom: Maren Mollerups bør betale Morten Brøchner 141 sletdaler inden 15 dage.

(79)

** Poul Christensen Bager handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 7/4 stævnede hr Iver
Hansen i Asferg for 37 sletdaler efter salig hr Peder Hansens udgivne obligation, som han ikke har
efterkommet i levende live, hvorfor han formener at hr Iver Hansen på sin hustru Maren
Pedersdatters vegne bør betale samme gæld, og fremlagde salig hr Peder Hansens udgivne
obligation, dateret 6/3 1657, hvorpå blev afsagt, at hr Iver Hansen som arving på sin hustrus vegne
bør betale samme gæld.

(80)

** Niels Jensen byfoged her sst lod læse og påskrive en seddel anlangende lejermålsbøder, som
blev aftinget fra Philippi Jacobi 1660-1662, der iblandt Ingeborg Nielsdatter, som straks begav sig i
ægteskab med Rasmus Stær, og efterskrevne vidnede, at de indstævnede ikke kunne udgive mere,
end de havde aftinget for.

(81)

** Niels Jensen Bager her sst lod fordele efterskrevne.

2/6 1662.

** Margrete Poulsdatter med en opsættelse af bytinget 21/4 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere for gæld, som de blev tildømt straks at betale.

(82)

** Maren Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget
21/4 sidst forleden stævnede Rasmus Christensen, foged på Stenalt, for 23 rigsdaler efter hans
udgivne håndskrift, dateret 20/5 1657, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Anders Tomasen i Ørsted fordrede dom over Jens Nielsen Ring her sst for 16 sletdaler for noget
malt, han af ham bekommet har, efter hans forpligt 30/7 1661. sagen blev opsat 6 uger.

(83)

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensens efterleverske her sst, stævnede Johan Cuur
apoteker sst for 100 rigsdaler, hans hustrus far og mor Johan Jørgensen og Margrete Christensdatter
hende skyldig er efter hans brev, dateret Randers 12/2 1642, Margrete Christensdatter egen hånd,
eftersom han for svagheds skyld ikke selv kunne underskrive.



** Laurids Bay her sst fordrede dom over Jens Nielsen rådmand sst for 77 tønder malt, som Jens
Nielsen 1657 lånte ham loftsrum til, hvilket malt af svenskerne var borttaget, da han efter fejden
kom tilbage til Randers, og satte i rette, om Jens Nielsen ikke burde betale ham det. sagen blev
opsat 6 uger.

(84)

9/6 1662.

** Kirsten Mortensdatter, borgmester Christian Spormands, i Christianshavn med seks høringer lod
fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Madsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** mester Oluf Sørensen, latinske skolemester, fordrede dom over efterskrevne, som rester med
jordskyld til den latinske skole. sagen blev opsat 6 uger.

(85)

** Johanne Jespersdatter hendes mand Søncke Lauridsen her sst fordrede dom over Margrete
Sørensdatter, salig Jon Christensens efterladte sst, for efterskrevne gæld, som salig Jon Christensen
var hans formand salig Anders Christensen Bager skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

16/6 1662.

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

** Jens Rasmussen Vissing her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(86)

** Ingeborg Jørgensdatter, salig Christen Tomasens efterleverske her sst, stævnede hendes salig
mands kreditorer, nemlig Niels Andersen Vinter på Dalsgård Groers Pedersen i Essenbækgård hr
Peder sognepræst i Favsing Mikkel Jensen i Århus på hans hustru Karen Madsdatters vegne og på
hans hustrus bror Tønne Madsens vegne, Terkild Tygesen i Randers på sin hustru Maren
Madsdatters vegne, Anne Nielsdatter salig Jesper Lauridsens her sst, Jacob Nielsen Søren Andersen
Peder Nielsen Morten Brøchner og Peder Jensen Gerlev, at møde i stervboet at annamme udlæg.

(87)

** Morten Tygesen rådmand fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Anker Pedersen her sst lod udvise efterskrevne af hans våninger.



** Mads Mikkelsen i Helstrup. synsmænd afhjemlede syn på hans sår, og han havde et blodigt slag
ved den ene øre og et blåslag over et øje, som han beskyldte Anders Pedersen i Tånum, som har til
huse hos hans bror Christen Pedersen, for at have gjort ham 30/5 næst afvigte.

** Mads Mikkelsen i Helstrup. Jørgen Christensen prokurator på Mads Mikkelsens KM og byens
vegne gav last og klage over Anders Pedersen t Tånum for han uden al årsag har overfaldet ham på
Randers gade.

(88)

23/6 1662.

** Jens Bertelsen, borger i Helsingør, fremlagde en fuldmagt, at borgmester og råd i Helsingør gør
vitterligt, at Jørgen von Willem rådmand på sine egne og interesseredes vegne tilkendegav,
hvorledes en person Jacob Sørensen, barnfødt i Jylland, er skikket til Norge med en skibsladning
malt for dem at forhandle, som han har solgt og den største del af kapitalen indeholder, hvorefter
deres fuldmægtig Peder Rasmussen har antruffet ham i Randers fjord, og ladet ham indsætte i
skipper Eskild Olufsens skude, men om natten er to både med folk ankommet til skuden, som
overfaldt Peder Rasmussen og ville have kastet ham over bord i søen, dog kastede ham hovedkulds
igennem lugen i skibsrummet og med magt taget Jacob Sørensen ud af skuden, hvorfor de giver
Jens Bertelsen fuldmagt sagen ved retten at påtale, hvorefter Jens Bertelsen fremlagde hans indlæg
angående samme person Jacob Sørensen af Randers, som er eftersøgt med KM åbne brev, og
hvorledes han blev befriet af sit fængsel på Eskild Olufsens skude af nogle munderede personer
med degen bøsser og pistoler, hvorefter efterskrevne fremlagde deres skriftlige vidne derom, hvortil
Niels Nielsen Hans Madsens stedsøn ved benægtede, at de havde været i råd eller gerning, og ikke
heller vidste hvem, der udtog Jacob Sørensen af det skibsrum, hvor han var indsat.

(91)

** borgmester Mads Poulsen stævnede Christen Jensen, sitzhaftig i Silkeborg kro, for 322 rigsdaler,
efter hans udgivne brev til Mads Poulsen, KM tolder i Randers, på 373 rigsdaler, dateret 23/2 1654.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Sørensen i Ingerslev fordrede dom over Niels Jensen Molbo her sst for 7 sletdaler for en ko,
han ham afkøbt har. sagen blev opsat 6 uger.

** Margrete Nielsdatter et afkald. Christen Christensen i Gerlev på sine egne og på sin bror Eske
Christensens vegne, Las Christensen i Gerlev på sine egne og på sin mor Maren Christensdatters
vegne, og Christen Jensen i Enslev på sin hustru Gertrud Christensdatters vegne gav hende afkald
for den tilfaldne arv efter deres bror salig Jens Christensen Nørager, som boede og døde i Randers.

(92)

** borgmester og råd her sst lod fremlægge deres seddel, hvori forbydes, at ingen efter denne dag
må indlægge hø eller foder i deres boder eller i gårdene på de steder, hvor skorstene er, hvoraf
ulykkelige tilfald kunne forårsages, såfremt de ikke som ulydige borgere ville tiltales.



** Johan Koop med en opsættelse af bytinget 12/5 stævnede Maren Hansdatter i Østrup for en
tønde rug efter hendes brev, dateret 9/7 1659 Maren Hansdatter, salig Peder Nielsens, egen hånd,
som hun blev tildømt at levere eller penge i stedet.

(93)

** Rasmus Pedersen her sst lod fordele efterskrevne.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsen borgmesters efterleverske her sst, fordrede dom over
efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Mikkelsen. Jørgen Christensen prokurator på KM byens og Mads Mikkelsens vegne lyste
et fuldt vold over Anders Pedersen i Tånum for sårmål og skade, han har gjort Mads Mikkelsen.

** Jacob Mikkelsen skrædder her sst lod læse og opskrive et købebrev, hvormed Søren Lauridsen
skomager sst sælger og afhænder til ham hans våning og ejendom sst, hvorefter han skødede samme
ejendom til ham.

(94)

** borgmester og råd her sst lod fordele efterskrevne personer for deres resterende jordskyld.

(95)

30/6 1662.

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom over hr Henrik Olufsen, sognepræst i Tørslev og
Dalbyover, for hans formand salig hr Peder Andersen Munks udgivne skadesløsbreve på 167
sletdaler, som han formener, at han på sin hustru Else Pedersdatters og hans stedbørns vegne bør
betale, nemlig Rasmus Jensen Peder Jensen og Sidsel Jensdatter, og fremlagde en obligation, dateret
24/3 1657, og den anden dateret 21/8 1657, og derefter fremlagde sin regnskabsbog, samt hr Henrik
Olufsens indlæg og en provstestævning. sagen blev opsat 6 uger.

(97)

** Morten Mortensen fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat
6 uger.

** Karen Nielsdatter her sst lod udvise efterskrevne af hendes våninger.

** Jens Jonsen skomager lod opsige den bod og våning, som Søren Rosengård nu iboer, til Jacob
Nielsen.

(98)

** Mads Mikkelsen i Helstrup. Jørgen Christensen på KM og Mads Mikkelsens vegne opkrævede
sandemænd over Anders Pedersen i Tånum at gøre deres ed.



** mester Hans Dehn skomager havde tiltale til Anne Sørensdatter for 4 sletdaler, hun er skyldig
salig Morten Badskærs børn, han er værge for.

7/7 1662.

** Søren Jespersen fordrede dom over Søren Jørgensen felbereder for 10 sletdaler, som rester på
gods, han leverede ham at sælge 29/8 1660, og samme tid leverede hans søster Bodil Jespersdatter
ham 3 rigsdaler til at købe hende hør for. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen skrædder her sst lod opsige den bod og våning i Hovmeden, som han iboer, til
salig Gertrud Pedersdatters børn, som velfornemme mand Jacob Nielsen er formynder for.

(99)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske, lod fordele.

** Niels Jensen Mollerup lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Bennedsen af Ribe lod fordele for faldsmål.

** Niels Poulsen Hornbæk her sst lod opsige den gård, han iboer, til mester Søren Hansen sst.

** Karen Nielsdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(100)

** Anders Jensen Bjerregrav med en opsættelse af bytinget 26/5 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

** Mikkel Sørensen med en opsættelse af bytinget 26/5 stævnede Jens Ibsen foged på Skovbygård
for 6 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Anker Pedersen med en opsættelse af bytinget 26/5 stævnede efterskrevne gældnere, som blev
tildømt at betale deres gæld.

** Niels Lassen Lem med en opsættelse af bytinget 26/5 fordrede dom over efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(101)

** Mads Mikkelsen i Helstrup begærede fylding på sandemænd over Anders Pedersen i Tånum for
sårmål og skade, som han har gjort Mads Mikkelsen, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og
tov således, at da der ikke fremlægges noget vidnesbyrdsvidne, og Mads Mikkelsen ikke selv er
tilstede, så svor de Anders Pedersen fri.

14/7 1662.



** Laurids Bay, forrige skriver på Mariager kloster, nu sitzhaftig her sst med en opsættelse af
bytinget 2/6 stævnede Jens Nielsen rådmand sst angående 77 tønder malt, som Jens Nielsen havde
lånt ham loftsrum til, men som af svenskerne blev borttaget, mens Laurids Bay var borte af byen,
som han formener, at Jens Nielsen bør betale ham, hvorefter blev afsagt dom, at da det ikke bevises,
at Jens Nielsen har haft samme malt i forvaring eller lovet at svare dertil, så kunne han ikke
tilkendes samme malt at betale.

(102)

** Morten Brøchner her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Mollerups. Niels Jensen Mollerup, borger her sst, på hans mor Maren Nielsdatter, salig
Jens Mollerups efterleverske, hendes vegne stævnede Laurids Christensen Mollerup, borger sst,
anlangende 174 sletdaler, som tilkommer hende og hendes børn på det 4.register, han efter salig
Niels Christensen Mollerup til sig annammet har og beholdt efter afregning af overformyndere 16/4
1656 og efter en landstingsdom 31/1 1655, som blev fremlagt. sagen blev opsat 6 uger.

(103)

** Rasmus Elkær med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anker Pedersen her sst stævnede efterskrevne gældnere, som rester med KM skatter for 1654.
sagen blev opsat 6 uger.

** Kurt Jensen lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensens her sst, med en opsættelse af bytinget 2/6
stævnede Johan Cuur apoteker her sst for 100 rigsdaler, som hans hustrus forældre var hendes salig
mand skyldig, hvorimod blev fremlagt Johan Cuurs indlæg, at da gælden er over 20 år gammel,
formener han at blive frikendt, og fremlagde et skiftebrev 9/2 1661 efter salig Johan Jørgensen,
hvor der er gjort Margrete Nielsdatter udlæg for samme gæld, hvorefter blev afsagt, at da der er
blevet gjort hende udlæg på skiftet, og da gældsbrevet er over 20 år og ikke findes påskrevet, så
kunne Johan Cuur ikke tilkendes at betale de 100 rigsdaler.

(104)

** Poul Christensen Bager her sst stævnede Rasmus Nielsen Ring sst angående hans korn og varer,
som han har annammet at forhandle i Norge, hvorpå han er ham skyldig 22 rigsdaler og en tønde
malt for 15 mark, som han bør betale ham. sagen blev opsat 6 uger

(105)

21/7 1662.

** Jacob Andersen Prim her sst fremlagde et købebrev, hvormed Mads Hansen Albæk borger sst
sælger til ham en have på skt Laurids bakken, hvorefter samme have blev tilskødet ham.



(106)

** Johanne Jespersdatters mand Søncke Lauridsen lod fordele for gæld.

** Mikkel Tygesen rådmand her sst lod udvise Rasmus Pedersen Værum af den bod og våning, han
iboer, og den at kvittere til skt Mikkelsdag.

** Peder Pedersen skrædder i Ålborg fordrede dom over Tomas Pedersen Hadsten for 16 rigsdaler
efter hans obligation, udstedt af Tomas Pedersen Hadsten og Rasmus Pedersen Hadsten borgere her
sst, dateret 9/11 1661. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Sørensen Aidt fordrede dom over Groers Madsen her sst for 9 rigsdaler, som han rester med
for husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(107)

** Johanne Jespersdatter. Søncke Lauridsen med en opsættelse af 9/6 stævnede Margrete
Sørensdatter, salig Jon Christensens, for hvis efterskrevne varer, som hans formand Anders
Christensen Bager leverede salig Jon Christensen, som hun blev tildømt at betale.

28/7 1662.

** Jacob Johansen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** mester Hans Dehn lod opsige det hus og våning, han iboer, til Laurids Mollerup, og han vil ikke
længere svare ham dertil.

(108)

** Mikkel Tygesen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 16/6 stævnede Niels Tomasen sst
for 17 sletdaler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Baltsersen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 16/6 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale.

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst fordrede dom over Christen Pedersen i Svejstrup for 15
sletdaler, som han lovede at betale.

** Peder Sørensen Hofmand, salig doktor Søren Hofmands søn her sst, fremlagde et Else
Jacobsdatter, salig Reinholt Skovs efterleverske her sst, hendes underskrevne pantebrev, hvori hun
kendes at være Gertrud Pedersdatter, salig Søren Hofmands efterleverske i Randers, skyldig 60
sletdaler, som hun hende lånt har, hvorfor hun pantsætter hende en ager, dateret Randers 29/9 1650
til vitterlighed Tøger Jacobsen egen hånd Else Jacobsdatter egen hånd.

(109)



** Kirsten Mortensdatter. synsmænd tilstod, at de i dag, før ting holdtes, havde været til syn i den
gård, som salig mester Tøger iboede, efter Kirsten Mortensdatters begæring, og der så de hvis
efterskrevne brøstfældighed, som på samme gård befindes.

4/8 1662.

** borgmester Mads Poulsen med en opsættelse af bytinget 23/6 stævnede Christen Jensen i
Silkeborg kro for 322 sletdaler efter hans obligation, dateret Randers 23/2 1654, som han blev
tildømt at betale med rede penge.

(110)

** Anders Jensen Bjerregrav lod fordele efterskrevne gældnere.

** Karen Nielsdatter med en opsættelse af bytinget 23/6 stævnede efterskrevne gældnere, som blev
tildømt at betale deres gæld.

(111)

** Anders Jensen. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befindes på den gård i
Hovmeden, Anders Jensen nu iboer.

** Anker Pedersen her sst. synsmænd afhjemlede syn på et plankeværk mellem hans gård, som han
nu påboer, og Maren Jensdatter Havrums gård.

** Kirsten Mortensdatter lod fordele efterskrevne gældnere.

** borgmester Mads Poulsen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(112)

** Laurids Pedersen skrædder fordrede dom over Peder Lassen i Horslev for resterende rente på
salig Anders Sørensens børns vegne, han er værge for. sagen blev opsat 6 uger.

** Terkild Felbereder borger her sst begærede et stokkenævn, og efterskrevne tilstod, at så længe,
de har kendt ham, har han skikket sig som en ærlig og tro skatteborger vel anstår, og de har ham
intet at påsige, end som ærligt kristeligt og forsvarligt kan være.

** Søren Andersen Bay og hans bror Jens Andersen Bay for retten gav deres stedfar Poul
Christensen borger her sst afkald for hvis arv, de kunne være tilfaldet efter deres mor salig Maren
Jensdatter, som boede og døde i Randers.

** Poul Christensen handelsmand her sst. Søren Andersen Bay og hans bror Jens Andersen Bay
borgersønner sst på deres egne vegne gav ham afkald for arv efter deres mor salig Maren Jensdatter,
og Niels Christensen Vorup borger sst på hans plejesøn Niels Nielsen, som han er værge for, hans
vegne gav ham afkald for arv efter hans salig mormor Maren Jensdatter, som boede og døde i
Randers.



(113)

** Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse i Viborg med en opsættelse af bytinget 23/6 stævnede
Karen Johansdatter for 79 sletdaler, hun er dem skyldig for adskillige kramvarer, hun skal have
udtaget hos dem 14/7 1657, og fremlagde salig Johan Jørgensen Strops hans missive på tysk til
Jacob Hasse, som han sender med hans datter Karen Johansdatter, dateret Randers 13/7 1657, efter
hvilket brev hun har udtaget efterskrevne varer, dateret Viborg 14/8 1657 Karen Johansdatter egen
hånd, hvorimod blev fremlagt et skiftebrev efter salig Johan Jørgensen apoteker i Randers 9/2 1661,
som formelder, at Hans Jørgen af Viborg er gjort udlæg i den salig mands gård for 79 sletdaler, og
hendes lovværges indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse bør
træde til deres udlæg i den salig mands gård, og Karen Johansdatter for deres tiltale fri at være.

(114)

11/8 1662.

** Morten Mortensen her sst med en opsættelse af bytinget 30/6 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Jensen Knejsted et afkald. Christoffer Jensen Dons, borger i Kristianstad, og hans søster
Barbara Jensdatter gav ham afkald for al den arv, de kunne tilfalde efter deres salig forældre, som
han har været værge for, og Poul Jensen Dons og hans søster Barbara Jensdatter lovede at holde
ham skadesløs for ydermere krav.

(115)

** Christoffer Jensen Dons fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 30/6 stævnede hr Henrik Olufsen,
sognepræst til Tørslev og Udbyneder, og hans hustru Else Pedersdatter for hans salig formand hr
Peder Andersen Munks gæld efter hans obligation 167 sletdaler med rente fra skt Mikkelsdag 1657,
og fremlagde samme obligation, og derefter blev fremlagt Mads Hansens regnskabsbog og en
provstestævning og en skriftlig bytingsstævning, hvorimod hr Henrik Olufsen lod fremlægge sit
indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale den fordrede sum, og angående hans stedbørn Rasmus
Jensen Peder Jensen og Sidsel Jensdatter ikke tog arv efter deres salig stedfar salig Peder Andersen,
så bør de være fri for tiltale.

(118)

18/8 1662.

** Hans Nielsen borgmester i Mariager lod læse han missive, hvormed han advarer alle dem, som
noget jordegods har i Randers by, at skal være til fortænkt med jordebøger inden 3 dage det første
kvartal af den påbudte kontribution i Mariager klosters skriverstue at levere.

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten her sst fordrede dom over Christen Simonsen
handskemager sst efter deres efterskrevne regnskab. sagen blev opsat 6 uger.



** Søren Jespersen felbereder her sst med en opsættelse af bytinget 7/7 stævnede Søren Jørgensen
felbereder sst for gæld til ham og hans søster Bodil Jespersdatter, som han blev tildømt at betale.

** Karen Nielsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 7/7 stævnede efterskrevne gældnere, som
blev tildømt at betale deres gæld.

(119)

** Jacob Johansen i København med høringer lod fordele efterskrevne.

** Conrad Lindtorm byskriver her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Christensen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Karen Nielsdatter apotekers her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere
for deres faldsmål.

(120)

** Peder Christensen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere for deres
faldsmål.

25/8 1662.

(121)

** Jørgen Christensen i Århus fordrede dom over Niels Jensen Fovlum borger her sst for 75
sletdaler, som er tilfaldet ham over skifte efter salig Johan Jørgensen, apoteker her sst, i Niels
Jensens udgivne skadesløsbrev, dateret 28/12 1645. sagen blev opsat 6 uger.

** Matias Clausen her sst fordrede dom over Christen Simonsen buntmager sst for 47 daler efter
overformyndernes afregning 12/6 1661, samt for 6 sletdaler på hans søster Maren Clausdatters lod.
sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Brøchner her sst fordrede dom over Niels Jespersen Worm i Odder for 44 daler efter
hans udgivne skadesløsbrev, dateret Randers 18/2 1657. sagen blev opsat 6 uger.

** Jesper Sørensen i Ingerslev fordrede dom over Niels Jensen Molbo skomager her sst for 7 daler
for en ko, han ham har afkøbt. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Nielsdatter, salig Jens Christensen Mollerups her sst hendes søn Niels Jensen Mollerup
med en opsættelse af bytinget 14/7 sidst forleden stævnede Laurids Christensen Mollerup, borger
sst, for 174 sletdaler, som han skal være skyldig og tilkommer hende og hendes børn, som han efter
salig Niels Christensen Mollerup til sig annammet har, og fremlagde en landstingsdom 31/1 1655,
og overformyndernes mellemregning, hvorimod Laurids Christensen Mollerup fremlagde salig
Niels Nielsen Mollerups kvittering til hans farbror Laurids Christensen Mollerup for den arv, ham
er tilfaldet efter hans salig far Niels Nielsen, dateret Randers 20/12 1652 Niels Nielsen egen hånd,
og derefter fremlagde hans afkald til hans farbror Laurids Christensen Mollerup for arv efter hans



salig far Niels Christensen Mollerup, som han har haft under formynderskab, dateret Randers 22/5
1654, og derefter fremlagde en ekstrakt over det 4.register, og derefter hans skriftlige indlæg,
hvorefter blev afsagt dom, Laurids Mollerup kan ikke tilkendes at betale Karen Nielsdatter
førnævnte sum penge 174 sletdaler.

(124)

** Poul Christensen Bager med en opsættelse af bytinget 14/7 stævnede Rasmus Nielsen Ring her
sst angående hans korn og varer, som han har annammet at forhandle i Norge, hvorpå han er ham
skyldig 22 rigsdaler og en tønde malt for 15 mark, hvorimod blev fremlagt Rasmus Nielsen Rings
regnskab med fortegnelse på det gods, han for Poul Bager forhandlede, hvorefter blev afsagt, at
Rasmus Nielsen Ring bør bemeldte resterende penge at betale inden 15 dage.

(125)

1/9 1662.

** Peder Nielsen. efterskrevne vidnede, at forleden kom Karen Christensdatter gående med en
grynkube, som Peder Nielsens hustru vedkendte sig at være hendes grynkube, som blev stjålet af
deres hus, da sidste ildebrand var, og andre vidnede, at de da havde set Karen Christensdatter
komme ud af deres hus med samme grynkube.

** Laurids Christensen Mollerup. efterskrevne vidnede, at de 25/8 var 8 mænd, og da hørte de, at
Niels Jensen Mollerup nogle gange sagde, at hans farbror var en offentlig tyran.

** Laurids Christensen Mollerup lydeligt tilbød Karen Nielsdatter og hendes søn Niels Jensen
Mollerup det 4.register, som omtvistes, hvortil hun svarede, at hun dem ikke ville annamme, men de
skulle gå til hendes søn, og der svarede hans hustru Margrete Andersdatter, at han ikke var tilstede,
og han med hendes råd ikke skulle befatte sig dermed.

(126)

** Anders Tomasen i Ørsted med en opsættelse af bytinget 2/6 stævnede Jens Nielsen Ring her sst
for 16 sletdaler efter hans obligation, dateret 30/7 1661, hvorimod Jens Nielsen lod fremlægge et
skriftligt indlæg, at han og hans søster Mette Nielsdatter på samme obligation havde betalt
efterskrevne penge, hvorefter blev afsagt, at da det bevises, at samme fordring er betalt, så bør han
være fri for tiltale.

(127)

** borgmester og råd her sst. efterskrevne førte i rette en tyv Jørgen Rasmussen, barnfødt i Lisbjerg
i Galten herred, som for sin tyvagtige gerning nogen tid lang i byens fængsel har været anholdt, og
nu stod han ledig og løs med sine stjålne koster 5 hestesko og en fjederlås, som han havde stjålet på
Randers mark fra Jens Mikkelsen guldsmeds og Mikkels Sparres heste, og fremlagde en anden
bekendelse af rådhuset 12/8 1662, og derefter hans 3.bekendelse af Randers rådhus 25/8, og hans
4.bekendelse af Randers rådhus 1/9 1662, hvorefter blev afsagt, at da vidste de ikke efter forberørte
lejlighed Jørgen Rasmussen på sit liv at kunne befri, men han ved samme sit tyveri sit liv at have
forbrudt, og derfor at rettes ved galge og gren.



(129)

** Peder Pedersen fordrede dom over Søren Jacobsen for 18 sletdaler efter hans obligation dateret
8/6 1657. sagen blev opsat 6 uger.

(130)

** Knud Rasmussen snedker på hans søster Bodil Rasmusdatter, salig Laurids Jacobsen
underskriver her sst, hendes vegne. efterskrevne vidnede, at i den sidste ildebrand nu sidst i jul her i
Randers, da blev opbrændt for hende hus ejendom samt alt, hvis hun ejede, og formente, hun
næppelig undkom med livet og ikke fik det, hun kunne skjule sig i.

8/9 1662.

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at på mandag sidst forleden da så og hørte de, da
Anders Tomasen af Ørsted begærede dom over Jens Nielsen Ring her sst for 16 sletdaler efter hans
brev, at Jens Nielsen sagde, at han ikke agtede den seddel, den var imod kongens forordning, dog
bekendte han, at det var hans hånd, der var skrevet under samme brev, og dermed gik ud af tinget
og sagde, der skete ham uret.

** Mogens Sørensen Hald skrædder. Esben Nielsen kurvemand i Sandby vidnede, at den grynkube,
som Mogens Hald her for retten frembar, den selvsamme kube solgte han til Mogens Hald for
halvtredie år siden.

(131)

** Maren Andersdatter, salig Poul Spliids, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jacob Johansen af København med en opsættelse af bytinget 28/7 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som rester med husleje til hans salig far Johan Jørgensen, forrige apoteker
her sst, som de blev tildømt at betale.

(132)

15/9 1662.

** Peder Nielsen her sst. Maren Hermandsdatter vidnede, at den tid, den store ildebrand var her i
byen, da så hun, at Karen Christensdatter, Mogens Halds pige, kom ud af Peder Nielsens dør med
en grynkube.

** Morten Mortensen med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Søren Christensen Rosengård her sst fordrede dom over Jens Jensen Tjæreby for 7 sletdaler, som
han skal være skyldig Christoffer Christensen, som nu er død, og skal være tilfaldet hans søsterbørn,
nemlig Bodil Pedersdatter Anne Pedersdatter og Mette Pedersdatter, som Søren Christensen nu skal
være værge for efter brev, dateret Skindbjerg 18/1 1654. sagen blev opsat 6 uger.



(133)

** Laurids Pedersen skrædder her sst med en opsættelse af bytinget 4/8 sidst forleden stævnede
Peder Lassen i Horslev for resterende rente, som han blev tildømt at betale.

** Anker Pedersen her sst. Frederik Envoldsen sst på sin hustru Anne Jensdatters vegne gav ham
afkald for al den arv, hans hustru arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Jens Jensen Mogensen,
forrige rådmand sst.

** Jacob Andersen Prim her sst fremlagde Peder Nielsen sst hans kvittering for den arvelod, som
han på salig Peder Tomasens børns vegne efter skiftebrevs formelding har været betroet, som de
efter deres salig farbror hr Niels Tomasen, forrige sognepræst til Sjelle, var tilfaldet.

(134)

** grev Hans Friis til Clausholm med en opsættelse af bytinget 11/8 sidst forleden stævnede Søren
Jespersen felbereder her sst for 4 års landgilde 1658-1662 af Kær mølle, liggende udenfor Randers,
som han har sted og fæst 15/9 1655 med efterskrevne fæstebrev, og fremlagde vidnesbyrd af
bytinget 28/10 1661, hvori efterskrevne vidnede, at i sidste forleden svenske tid, da oberst Peiter
med sit regiment lå indkvarteret i Randers, da om foråret og sommeren igennem lå både oberst
Peiters heste og folk i Vorup kær og enge liggende ved Kær mølle, da samme tid nedbrød og
forbrændte de Kær mølle, og gjorde bro til deres heste deraf over bløderne og bækkene, så Søren
Jespersen ikke kunne være samme mølle mægtig for fjendernes gevalts skyld, og en løjtnant borttog
fiskene af mølledammen, og den og møllen var ganske ruineret, og dernæst blev fremlagt Søren
Jespersens skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at da det ikke bevises, at Søren Jespersen
har været årsag til møllens ruin, eller sig siden med den befattet, så bør han være fri for tiltale.

(137)

22/9 1662.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske her sst, med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

** Peder Pedersen Vissing med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Morten Mortensen fordrede dom over efterskrevne. opsat 6 uger.

** Christoffer Jensen Dons med en opsættelse af bytinget 11/8 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(138)

30/9 1662.

(denne uge passerede intet)



6/10 1662.

** Niels Jensen et vidne.

** Kurt Jensen borger her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, han iboer, for hvis
brøstfældighed, den har.

(139)

** Karen Nielsdatter salig Jesper Lauridsens efterleverske med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

** Morten Brøchner lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

** Christen Jensen her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som findes på
Randers hospital.

(140)

** Jørgen Christensen Dyrby af Århus med en opsættelse af bytinget 25/8 stævnede Niels Jensen
Fovlum borger her sst for 75 sletdaler, som ham er tilfaldet over skifte efter salig Johan Jørgensen
apoteker sst i Niels Jensen Fovlums skadesløsbrev dateret 28/12 1645 til Karen Nielsdatter, salig
Jørgen Nielsens søster, på 147 rigsdaler, hvorimod Niels Jensen Hadsten fremlagde sin
regnskabsbog indeholdende, at salig apoteker Johan Jørgensen var ham skyldig 289 daler, og
fremlagde en bytingsdom 19/6 1645, hvori han er tildømt at betale Karen Nielsdatter, salig Jørgen
Nielsens søster, og nu Johan Jørgensen apotekers hustru 213 rigsdaler, og begge parter med deres
regnskabsbøger at indkomme for overkøbmænd, og dernæst fremlagde en dom af Viborg landsting
27/9 1654, hvori dommen angående betaling af 213 rigsdaler blev magtesløs kendt, men den sidste
post ved magt at blive, hvorefter Niels Jensen Hadsten fremlagde sit indlæg, hvorefter Niels Jensen
Hadsten blev tildømt at betale den fordrede sum penge 75 sletdaler.

(141)

** Morten Mortensen handelsmand her sst stævnede efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(142)

** Maren Groersdatter her sst fordrede dom over Niels Nielsen Mors i Kristrup for 7 sletdaler og en
tønde byg, som han til sig har annammet over skifte efter salig Las Sørensen i Kristrup. sagen blev
opsat 6 uger.

** mester Søren Hansen Bendtsen, sognepræst til skt Mortens kirke her sst. efterskrevne i
Tebbestrup vidnede, at næst forgangen sommer da havde Anders Kærsgård Peder Kærsgård Jens
Ibsen Jens Skrædder Jens Nielsen og Jens Rasmussen i Tebbestrup sået i det jord Tyresholt, som
tilforn brugtes til Fruerlund ladegård, og nu til førnævnte mænds gårde tillagt, og efterskrevne
vidnede, at de på mester Sørens Hansens vegne havde forbudt ovennævnte mænd at høste samme
jord, før de har tiendet til ham.



13/10 1662.

** Mikkel Lassen borger her lod læse hans seddel, hvormed han udbyder efterskrevne gods, som
han forordnet værge for, for salig Jens Mogensens børn, om nogen vil købe det for det, det er
vurderet for.

(143)

20/10 1662.

** Maren Andersdatter, salig Poul Spliids, med en opsættelse af bytinget 8/9 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Mikkel Lassen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(144)

** Morten Mortensen her sst lod med høringer fordele efterskrevne.

** Morten Sørensen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Jacob Andersen Prim lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Jens Nielsen fordrede dom over Maren Andersdatter, salig Poul Spliids efterleverske her sst, for
31 sletdaler, hun er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Søncke Lauridsen på egne vegne fordrede dom over Rasmus Jostsen rådstueskriver i Randers for
89 sletdaler efter hans udgivne seddel, at eftersom salig Peder Tomasen er blevet skyldig til skt
Mortens kirke 89 sletdaler på hans regnskab, så lover han samme sum at erlægge, dateret Randers
4/8 1652 Rasmus Jostsen og ligeledes Søren Pedersen for 17 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(145)

27/10 1662.

** Mikkel Lassen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de skyldig er til salig
Jens Mogensens børn. sagen blev opsat 6 uger.

** Reinholt Rasmussen Vissing, handelsmand her sst, fordrede dom over Jens Jensen Gram for 19
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Niels Mogensen her sst fordrede dom over Elle Pedersdatter, salig Niels
Christensens efterleverske i Grensten, for 23 sletdaler efter salig Niels Christensens brev, dateret
30/7 1656. sagen blev opsat 6 uger.

(146)



** Morten Mortensen her sst lod med høringer fordele efterskrevne.

** Niels Christensen Norring et afkald. Christen Pedersen hattemager her sst på sin egen og hans
bror Niels Pedersens vegne gav ham og hans nuhavende hustru Else Sørensdatter, deres stedmor,
afkald for arv efter deres salig far Peder Knudsen murmand, forrige borger her sst.

3/11 1662.

** Morten Mortensen med en opsættelse af bytinget 22/9 på salig Rasmus Hansens børn vegne, som
han er værge for, stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Rasmus Pedersen Hadsten her sst fordrede dom over Jens Pedersen i neder Ulstrup for 10 tønder
rug efter hans skadesløsbrev, dateret 3/10 1655. sagen blev opsat 6 uger.

(147)

** Mikkel Lassen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Nielsdatter, salig Jens Christensen Mollerups efterleverske. Morten Brøchner på sin
hustru Maren Nielsdatters vegne gav hende afkald for den arv, som hendes forrige salig husbond
Niels Nielsen Mollerup kunne være arveligt tilfaldet efter hans salig far Niels Christensen Mollerup,
som salig Jens Christensen Mollerup havde været værge for.

** Christoffer Jensen Dons her sst fordrede dom over Niels Jensen Hadsten anlangende to
landstingsrejser 1654 for en dom, han til bytinget har dømt mellem ham og salig Iver Jensen, hvor
han på de to rejser har bekostet 6 rigsdaler, og da Niels Hadsten ved landstinget er tildømt 3
rigsdaler kost og tæring at betale, så vil han kvittere ham dermed, og fremlagde en landstingsdom
28/3 1655, hvorimod Niels Jensen Hadsten fremlagde en landstingsdom 16/6 1652, hvorefter blev
afsagt dom, at da det ikke bevises, at Niels Jensen Hadsten nogen kost og tæring af landsdommerne
er tilkendt at betale, så bør han være fri for tiltale.

(148)

10/11 1662.

** Mikkel Lassen lod med høringer fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Lauridsen skomager lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(149)

** Niels Jacobsen fordrede dom over efterskrevne gældnere her sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Lauridsen her sst fordrede dom over Mourids Nielsen skibbygger sst for et sølvbæger,
som han 1659 har ham i pant sat for 6 sletdaler, som han ofte har tilbudt at betale, men han har ikke
kunnet få sit pant igen. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.



** Maren Trompeters, salig Jesper Trompeters efterleverske, fordrede dom over Laurids
Christensen murmand i Farre for 10 sletdaler efter hans skadesløsbrev samt efterskrevne gæld.
sagen blev opsat 6 uger.

(150)

** Jørgen Lauridsen tilbød Mourids Nielsen skibbygger her sst 6 sletdaler for et sølvbæger, han har
pantsat ham 1659, men ingen fremkom.

17/11 1662.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fremlagde et købebrev, hvormed Søren Nielsen, barnfødt i
Slagelse og borger i København, og Niels Jensen Bager her sst sælger til ham en gård i Hovmeden,
som har tilhørt salig Peder Rolpe, dateret 11/11 1662, og dernæst fremlagde en fuldmagt af  Søren
Nielsen til at sælge den lod og del, som han på hans hustru Maren Pedersdatter vegne har i den
gård, som hendes salig far Peder Rolpe tilhørte, hvorefter Niels Jensen Bager på deres og
medarvingers vegne skødede samme halvgård til Anders Jensen Bjerregrav.

(151)

** Morten Tygesen fordrede dom over efterskrevne gældnere for deres resterende husleje. sagen
blev opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(152)

** Niels Jensen byfoged med høringer lod fordele efterskrevne.

** Karen Sørensdatter med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mikkel Lassen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mikkel Lassen med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Michael Gelcius, forvalter på Dronningborg, med seks høringer lydeligt lod fordele efterskrevne
gældnere.

(153)

** Maren Vognsdatter med en opsættelse af bytinget 6/10 stævnede Niels Nielsen Mors i Kristrup
for 7 sletdaler, som han til sig har taget over skifte efter salig Las Sørensen i Kristrup efter hans
skadesløsbrev, dateret 4/10 1656, som blev fremlagt, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** licentiat Peder Lassen, KM råd og assessor i justitskollegiet, sitzhaftig i København, fordrede
dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.



(154)

** Mikkel Lassen handelsmand her sst fordrede dele over efterskrevne gældnere for hvis, de
skyldig er til salig Jens Mogensens børn, som Mikkel Lassen er formynder for, der iblandt gæld til
salig Jens Mogensens hustru Maren Jensdatter, men da de indstævnede benægtede gælden, kunne
intet delemål over dem udstedes.

** Jacob Nielsen, sitzhaftig på Ristrup, at da han er meget besværet med adskillige værgemål at
forvalte for hans søster Karen Nielsdatter og hans bror salig doktor Søren Hofmands børn, da han
intet af deres gods har kunnet sælge, dem til gavn og bedste, og skønt han har opbudt det, har ingen
i denne besværlige tid villet købe, hvorfor han endnu engang opbyder samme gods med rede penge
at betale.

** Morten Mortensen handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 6/10 stævnede
efterskrevne gældnere, hvoraf nogle benægtede at være salig Rasmus Hansen skyldig, der iblandt
Anders Jensen salig Jens Andersens søn i Aidt, hvorefter blev afsagt, at de, der ikke er mødt
herimod at svare, bør betale deres gæld, men de, der benægter gælden, bør fri at være.

(156)

24/11 1662.

** Niels Madsen løjtnant fordrede som over Jens Pedersen i Helsted for 11 daler, han er ham
skyldig efter afregning. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Olufsen skrædder lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Rasmussen Vissing fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(157)

** Morten Brøchner med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Maren Hansdatter i Østrup fremlagde hendes indlæg, at da hun og hendes børn agter at holde
skifte efter hendes salig mand Peder Nielsen Østrup, forrige herredsfoged i Støvring herred,
førstkommende 8/12, eftersom samme skifte ikke for disse mislige tiders tilstand tilforn har kunnet
ske, da lader hun efterskrevne kreditorer stævne at møde, hvor de af boets formue vil blive betalt.

** Conrad Hygensen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Maren Andersdatter, salig Poul Spliids. efterskrevne vidnede, at 1662 5/5 da lovede Dorte
Rasmusdatter at betale hende 16 sletdaler, hun var hende skyldig, det første byggen bliver sået.

(158)

** Mikkel Lassen med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mikkel Lassen på salig Jens Mogensens børns vegne lod fordele efterskrevne gældnere.



** Christen Olufsen skrædder med høringer lod fordele efterskrevne.

** Erik Pedersen i Lovdal fremlagde en afståelse, udstedt af Margrete Henriksdatter, salig
Bartolomeus Mikkelsens efterleverske, i København på et stykke engjord, som hendes salig mand
en tid lang har lånt hans søster nu salig Maren Mikkelsdatter, hvorefter Peder Nielsen, forrige foged
på Gesinggård på hendes vegne skødede samme engjord til Erik Pedersen.

(159)

** Margrete, salig Bartolomeus Mikkelsens i København, fordrede dom over Poul Christensen
Bager handelsmand her sst for 600 daler med rente i 11 år, efter salig Anders Andersens obligation,
dateret Randers 6/4 1640, til hans svoger Bartolomeus Mikkelsen, skriver på Dronningborg, på 700
sletdaler, hvorpå var betalt 100 sletdaler, og fremlagde sit indlæg, og formente, at salig Anders
Andersens børn og arvinger over skifte efter deres salig mor Maren Mikkelsdatter samme gæld
angivet at være skyldig, og derfor indlagt i gård og gods, og eftersom obligationen formelder een
arving for alle og alle for een, da efterdi Poul Bager er en arving på hans hustru Anne Andersdatters
vegne og har taget arv i boet, så bør han betale hende samme gæld. sagen blev opsat 4 uger.

** Niels Jensen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(160)

** Margrete Henriksdatter, salig Bartolomeus Mikkelsens efterleverske i København, fordrede dom
over Bartolomeus Jacobsen her sst for 510 sletdaler efter hans udgivne skadesløsbrev, dateret 29/9
1642. sagen blev opsat 4 uger.

1/12 1662.

** Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske her sst, fordrede dom over Maren
Hansdatter, salig Peder Nielsens i Østrup, for 9 daler efter hendes salig mands udgivne
skadesløsbrev dateret 9/2 1649. sagen blev opsat 6 uger.

(161)

** Peder Rasmussen Fisker borger her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Laurids Jensen Bay et skøde. Niels Christensen Mejlby, barnfødt i Randers, degn i Mårslet, lod
læse og påskrive et købebrev, hvormed han sælger til hans morsøstersøn Laurids Bay en bod og
ejendom her sst, hvorefter han lod skøde samme bod og ejendom til ham.

(162)

** Poul Christensen Bager her sst fordrede dom over Margrete Henriksdatter, salig Bartolomeus
Mikkelsens efterleverske i København, for 55 sletdaler, som hendes salig mand var ham skyldig
efter hans håndskrift, dateret 9/11 1645. sagen blev opsat 6 uger.



** Søncke Lauridsen her sst med en opsættelse af bytinget 20/10 stævnede Rasmus Jostsen
rådstueskriver og Søren Pedersen borger sst, Rasmus Jostsen for 80 sletdaler, som salig Peder
Tomasen er blevet skyldig til skt Mortens kirke på et regnskab, dateret 4/8 1653 Rasmus Jostsen
egen hånd, og Søren Pedersen for 17 sletdaler, Anders Christensen Bager skulle restere med til
kirken, hvorimod Rasmus Jostsen fremlagde efterskrevne breve, der iblandt efterskrevne kontrakt
med Peder Carstensen orgelbygger af Viborg angående renovering af byens orgel i skt Mortens
kirke, dateret 8/2 1655, og kvitteringer, samt en afprøvning af orglet, affattet på tysk, og derefter
fremlagde Rasmus Jostsen sit skriftlige indlæg, at han 1658 havde betalt borgmester og råd,
hvorefter blev afsagt, at Rasmus Jostsen ikke kan tilkendes at betale 89 sletdaler, men Søren
Pedersen bør at betale sin gæld.

(164)

** Mikkel Lassen med en opsættelse af bytinget 20/10 stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de
skyldig er til salig Jens Mogensens børn på deres mødrene arv, der iblandt Karen Mikkelsdatter,
salig Anders Limmers efterleverske her sst, for gæld til Maren Jensdatter, salig Jens Jensens
efterleverske sst, dateret 15/12 1656, og Søren Jensen Lang sst på hans søn Jens Langs vegne, og på
egne vegne til Søren Andersen foged på Holbækgård, dateret 26/9 1656, og Jens Sørensen Lang
fremlagde sit indlæg mod hans svoger Mikkel Lassens tiltale, og Poul Christensen Bager fremlagde
en seddel, at 16/12 1656 gjorde han og nu salig Maren Jensdatter, salig Jens Mogensens, regnskab,
hvorefter blev afsagt dom, at Poul Bager bør for tiltale at være fri, og de øvrige bør betale deres
gæld inden 15 dage.

(165)

** Mikkel Lassen. efterskrevne vidnede, at de har været på adskillige steder at skulle indstævne her
til bytinget dem, som er skyldig til salig Jens Mogensens børn, som Mikkel Lassen er formynder
for, men de har ikke fundet efterskrevne personer.

8/12 1662.

(166)

** Morten Brøchner og Anker Pedersen lod fremlægge deres indlæg, at da de er sat til at værge for
salig Jens Mogensens efterladte børn, så udbød de efterskrevne tre agre, om nogen dem ville leje.

** Knud Rasmussen snedker lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mikkel Sørensen fremlagde en skriftlig fortegnelse, hvori efterskrevne vidnede, at de var med
KM byfoged i Niels Jensen Fovlums gård at gøre ham udlæg for en sum penge efter byfoged og
landstingsdom, og da blev udlagt efterskrevne gods, som tilhørte ham, hvorefter de fortsatte med
efterskrevne, han har i fællig med Maren Mollerups, hans anpart, foruden den anpart, han arvede
efter hans stedsøn salig Niels Nielsen Mollerup.

(168)



** Morten Mortensen her sst fremlagde et købebrev, hvormed Hans Hansen Torntved, forvalter på
Gesingholm, på hans husbonds vegne sælger og skøder til ham en gård, som er udlagt greven efter
salig Rasmus Hansen her sst.

** Margrete Poulsdatter fordrede dom over Jens Rasmussen Nørager her sst for resterende husleje
34 rigsdaler. sagen blev opsat i 6 uger.

** Peder Christensen lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Pedersen Vissing med høringer lod fordele efterskrevne.

(169)

** Mogens Skov på Eg i Norge lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anders Let lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mette Pedersdatter fordrede dom over Niels Nielsen for efterskrevne gæld. sagen blev opsat 6
uger.

** Hans Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Jacobsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(170)

** Søren Christensen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

15/12 1662.

** Jacob Nielsen fremlagde en kopi af KM missive angående skiftebrevet efter hans salig brors
salig hustru Gertrud Pedersdatter, som uden ophold skulle forandres, så børnene ikke så meget i
fællig i alting, som nu berettes at være, skulle komme, dateret 25/8 1662, og derefter fremlagde
hans skriftlige indlæg angående adskillige poster i skiftebrevet, han, som værge for børnene, havde
protesteret imod på skifte efter salig Gertrud Pedersdatter forgangen sommer, dateret Randers 15/12
1662.

(171)

** Jacob Nielsen fremlagde hans skriftlige seddel, at eftersom han resterer med nogle års afgift af
noget af hans ejendom og fiskegård her sst, hvorimod han har af dem at fordre 33 rigsdaler for et års
husleje af hans gård sst, så tilbyder han at afkorte det i hans jordskyld, hvorefter han vil betale det
resterende.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Lassen Hinge lod fordele efterskrevne.



** Mette Pedersdatter lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(172)

** Christen Olufsen lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Lassen handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 3/11 stævnede efterskrevne
gældnere, hvorimod blev fremlagt kvitteringer, hvorefter blev afsagt dom: de, der vedgår gælden,
bør betale.

(173)

22/12 1662.

** Maren Nielsdatter, salig Jesper Trompeters efterleverske, med en opsættelse af bytinget 10/11
stævnede Laurids Christensen murmand i Farre for 10 sletdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 4/5
1659, og anden gæld, hvorimod blev fremlagt Laurids Christensens brev på hvis, Maren Nielsdatter
er ham skyldig, hvorefter han blev tildømt at betale sin gæld.

(174)

** Christen Rasmussen i Hvidsten, formynder på hans søster Anne Rasmusdatter i Randers
fremlagde et afkald af Nørhald herreds ting 22/1 1661, for hvis efterskrevne, Anne Rasmusdatter
har annammet af hendes bror af hendes fædrene arv.

(175)

** Jacob Nielsen sitzhaftig på Ristrup fordrede dom over borgmester og råd for at efterkomme KM
befaling anlangende skiftebrev efter salig Gertrud Pedersdatter, og begærede, at de ville fremlægge
originalen af samme kongebrev. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 10/11 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(176)

** Niels Jacobsen med en opsættelse af bytinget 10/11 stævnede efterskrevne gældnere, som blev
tildømt at betale deres gæld.

** Mikkel Lassen med en opsættelse af bytinget 27/10 stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de
er ham skyldig på salig Jens Mogensens børn Jens Jensen Anne Jensdatter Maren Jensdatter og
Lene Jensdatter, som han er værge for, deres vegne hvorimod blev fremlagt kvitteringer, og der blev
afsagt dom, at de, der ikke fragår gælden, bør den at betale inden 15 dage.

(177)

** Rasmus Pedersen Hadsten på sig sine søskende og medarvingers vegne et afkald. Jens Poulsen,
hr Poul Jensens søn i Gerlev, gav ham afkald for al hvis arv, han kunne være arveligt tilfaldet efter



hans salig mormor salig Maren Housen, som boede og døde i Randers, som deres salig far Peder
Jensen Hadsten rådmand her sst under sit værgemål haft har for ham at forestå.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd og vargælder.

(2)

12/1 1663.

** Tomas Poulsen her sst lod udvise Niels Christensen Vorup af hans gård og ejendom, han iboer,
til førstkommende påske at skulle kvittere.

** Niels Christensen Vorup her sst fordrede dom over Peder Jensen, tjenende Søren Andersen sst,
for 6 daler, han har været salig Niels Pedersen skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Tygesen her sst med en opsættelse af bytinget 17/11 stævnede efterskrevne gældnere for
resterende husleje agerleje og andet, som de blev tildømt at betale.

(3)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst fordrede dom over Jens Christensen i Gundestrupgård for 100
rigsdaler efter hans udgivne skadesløsbrev, dateret 28/1 1655. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Sørensen fordrede dom over Søren Pedersen i Amstrup efter en fortegnelse. sagen blev
opsat 6 uger.

(4)

** Margrete Poulsdatter her sst lod udvise Jens Rasmussen Nørager og Jochum Smedt korporal af
hendes våninger, som de iboer.

19/1 1663.

** mester Søren Hansen. efterskrevne vidnede, at i den brandenborgske tid blev der taget en del
korn fra mester Søren Hansens loft, såvel som fra andre medborgere i nabolaget, men hvor meget
det var, vidste de ikke.

(5)

** Poul Christensen Bager her sst fremlagde et købebrev, hvormed Margrete Henriksdatter, salig
Bartolomeus Mikkelsens efterleverske i København, sælger til ham en gård i Randers, hvori hun er
indlagt for 600 sletdaler over skifte efter salig Maren Mikkelsdatter, efter salig Anders Andersen,
forrige borger sst, hans obligation, hvorefter blev fremlagt et andet købebrev, hvormed Anders
Andersen og Anne Andersdatter, begge borgerbørn her sst, sælger til deres svoger Poul Christensen



handelsmand sst, den arvepart, de arveligt er tilfaldet efter deres salig forældre Anders Andersen og
salig Maren Mikkelsdatter, i den gård, de tilforn påboede med tilliggende agre, og derefter
fremlagde et købebrev, hvormed Niels Jensen Mollerup her sst sælger til hans svoger Poul
Christensen den arvepart, som hans hustru Margrete Andersdatter arveligt er tilfaldet efter hendes
salig forældre Anders Andersen og Maren Mikkelsdatter, hvorefter de skødede samme ejendom til
ham.

(7)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst. Christen Nielsen Prim vidnede, at han og andre 29/11 1662
var med byfogden i Niels Jensen Fovlums hus for at gøre Mikkel Sørensen rådmand udlæg for en
sum penge, og da blev af ham forevist efterskrevne gods, som blev udlagt.

(9)

** Niels Jensen Mollerup fremlagde en fuldmagt, hvormed Søren Andersen giver hans bror Anders
Andersen fuldmagt til at skøde til hans søster Margrete Andersdatter en have, som tilforn tilhørte
deres salig forældre, dateret Randers 18/3 1661 Søren Andersen manus propria, hvorefter Poul
Christensen Bager solgte og skødede samme have til ham.

** Peder Rasmussen Vissing med en opsættelse af bytinget 24/11 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Jensen Hadsten for retten tilbød at ville betale Mikkel Sørensen rådmand her sst med sølv
og penge hvis udlæg, der er gjort ham 20/11 1662, hvortil Mikkel Sørensen svarede, at når han
betalte ham efter hans brev, skulle han bekomme hans udlæg både i hans boværelse og i den
arvepart, han er tilfaldet efter hans salig stedsøn Niels Nielsen Mollerup.

(10)

26/1 1663.

** mester Søren. Anker Pedersen vidnede, at han var med den kejserlige og brandenborgske
kommissær, som da var at visitere på mester Sørens loft, og de befalede ham at følge med dem til
borgmester Mads Poulsens hus, og Mikkel Lassen tilstod, at i den brandenborgske tid var han
engang i mester Søren Hansens hus angående noget korn, som mester Søren var tillagt efter den
fortegnelse, borgmester Mads Poulsen ham havde leveret, på hvor mange tønder havre enhver var
tillagt at give, og blev bevilget at annamme mel på samme havre, som mester Sørens kone Lisbet
Akselsdatter personligt udleverede.

** Christen Nielsen Prim her sst fremlagde et købebrev, hvormed Jørgen Hübers borger i Lübeck på
hans svoger Hermand Ziegebar borger sst hans vegne sælger til ham en staldgårdsplads ved skt
Laurids bakke, som i fjendernes tid er blevet afbrændt, som hans svoger for sin fordrede gæld 29/4
1662 efter skiftebrevs indhold efter salig Peder Jensen Hadsten og hans salig hustru Inger
Tomasdatter er blevet udlagt, hvorefter han blev tilskødet samme staldgårdsplads.

(11)



** Henrik Schridsmeyer her sst fordrede dom over Frederik Envoldsen sst for 64 rigsdaler efter
hans udgivne skadesløsbrev 14/2 1662. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Christensen Vorup her sst lod fordele efterskrevne gældnere for hvis, de skyldig er til salig
Niels Pedersens fordum borger her sst, og hans søn Niels Nielsen arveligt tilfaldet, som Niels Vorup
er formynder for.

(12)

** Kurt Jensen guldsmed her sst lod fordele efterskrevne.

** Jacob Nielsen sitzhaftig på Ristrup lod udvise efterskrevne af hans våninger, de iboer.

** Anders Sørensen her sst fordrede dom over Jens Rasmussen Nørager sst for 25 sletdaler efter
hans skadesløsbrev dateret 23/6 1662. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Christensen Bager her sst lod udvise Margrete Sørensdatter, salig Jon Christensens
efterleverske, fra den gård, hun iboer.

** Jacob Andersen Prim her sst med seks høringer lod fordele Maren Groersdatter i Asferg for
hendes salig mands gæld.

(13)

** Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget 1/12
sidst forleden stævnede Maren Hansdatter, salig Peder Nielsens i Østrup, for 9 daler efter hendes
salig mands brev, dateret Randers 9/2 1649 Peder Nielsen Østrup, hvilken gæld hun blev tildømt at
betale.

** Jens Knudsen i Hald fordrede dom over Christen Jensen smed her sst for 13 daler efter hans
brev, dateret Mariager 12/2. sagen blev opsat 6 uger.

3/2 1663.

** Mette Pedersdatter, salig Knud Nielsens efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget 8/12
sidst forleden stævnede Niels Nielsen i Ebeltoft for en tønde øl, han bekom 27/3 1656, og anden
gæld, som han blev tildømt at betale.

(14)

** Rasmus Jacobsen skomager her sst med en opsættelse af bytinget 8/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Margrete Poulsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 8/12 stævnede Jens Rasmussen
Nørager sst for halvandet års husleje 34 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(15)



** Hans Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 8/12 stævnede efterskrevne gældnere, som
blev tildømt at betale deres gæld.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, fordrede dom over Pieter Widour af Hamburg efter
hans underskrevne fragtbrev, hvori Jesper Lauridsen henfragter til ham hans skib, kaldt Spees, til at
indtage i Randers fjord rug og malt, så vidt skibet kan indtage, og sejle det til Nykastel i England,
dateret Randers 19/2 1648 Pieter Widour Jesper Lauridsen, og dernæst fremlagde en dom af
bytinget 21/5 1649, at da det bevises, Pieter Widour at have affragtet Jesper Lauridsens et hans
skibe, kaldet Spees, som skulle løbe fra København og her i Randers fjord sin ladning af rug at
indtage, og samme ladning næst Guds hjælp at sejle til Newcastle, og eftersom bevises, at samme
skib nogen rum tid af irlænder skibe været forhindret og af langsommelig modbør været forhindret,
så de ikke kunne fuldgøre deres rejse til Newcastle, men måtte indløbe til Amsterdam i Holland,
hvor Pieter Widour selv var tilstede, og samme korn annammet og solgt, selv om Jesper Lauridsens
skipper tilbød sin rejse at fuldende, hvorfor blev afsagt, at Pieter Widour jo bør betale Jesper
Lauridsen en billig fragt fra Randers til Amsterdam, og dernæst blev fremlagt Karen Nielsdatters
indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(16)

** hr Jens Christensen Torup sognepræst i øster Velling. Peder Christensen her sst fremlagde en
fuldmagt af hr Jens Torup og hans medarvinger til at tiltale Søren Ibsen sst anlangende 21 sletdaler,
som han på deres vegne på en kontrakt har oppebåret af borgmester Jacob Jensen i Maribo, hvilke
21 sletdaler, han forholder dem, dateret Randers 28/1 1663 Jens Christensen Torup og Hans Jensen
egen hånd, og fordrede dom over Søren Ibsen for 21 sletdaler, og fremlagde et sendebrev fra Jacob
Jensen angående samme sum penge, som han sender med Søren Ibsen til hr Jens Torup, dateret
Maribo 23/11 1662 Jacob Jensen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(17)

** Poul Christensen Bager her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som salig Anders
Andersen iboede, for hvis brøstfældighed derpå findes. varsel til Niels Christensen sst.

(18)

** Christoffer Jensen Dons lod fordele efterskrevne.

** Hans Duus badskær her sst lod opsige den bod og våning, han iboer, som tilhører Maren
Nielsdatter sst.

** Mourids Skibbygger lod opsige den gård, han påboer, som tilhører Mette Akselsdatter, salig
Mogens Skovs efterleverske.

** Anders Jensen lod fordele efterskrevne for hovedgælden.

9/2 1663.

** Inger Jacobsdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.



(19)

** Rasmus Rasmussen Elkær fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 15/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(20)

** Anders Jensen Bjerregrav fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Inger Jacobsdatter lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

(21)

** licentiat Peder Lassen, KM råd og assessor i København, med en opsættelse af bytinget 17/11
sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Poulsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Pedersen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(22)

** Niels Simonsen sadelmager lod fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim friskuster her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Niels Christensen Vorup lod udvise efterskrevne af hans og Niels Nielsen Kragballes og Kirsten
Pedersdatters boder og våninger.

(23)

** Anker Pedersen lod udvise efterskrevne af hans boder.

** Kirsten Nielsdatter, salig Villads Christensens hustru i Harreslev. synsmænd afhjemlede syn på
hendes skader, og hun havde blodige sårmål på næse og kindben, og det ene ben ophovnet og
blåtrådt, hvilket hun beskyldte Christen Christensen i Tørring for at have gjort og overtrådt hende
med heste og vogn.

** Kirsten Nielsdatter. Jørgen Christensen prokurator på hendes og på KM og byens vegne gav last
og klage over Christen Christensen i Tørring og hans medfølger, for han på Randers gade har
overkørt hende.

16/2 1663.



** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Niels Jensen Hadsten borger her sst for 8 rigsdaler efter
hans obligation med 9 års rente, og over Peder Christensen Foged sst for 5 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

(24)

** Jacob Nielsen til Ristrup med en opsættelse af bytinget 22/12 næst forleden stævnede borgmester
og råd for at efterkomme KM befaling angående salig Gertrud Pedersdatters skiftebrev, og
begærede fremlagt originalen af KM befaling, og dernæst fremlagde et skiftebrev efter salig doktor
Søren Hofmands salig hustru Gertrud Pedersdatter her sst 3/12 1661, og dernæst fremlagde Niels
Sørensen Hofmand og Peder Sørensen Hofmands fuldmagt til deres farbror Jacob Nielsen til
Ristrup, dateret Randers 12/12 1662, og dernæst fremlagde en supplikation til KM, hvorledes han af
borgmester og råd 1/5 1654 er forordnet at være værge for hans salig bror doktor Søren Hofmands
børn, som var 5 fulde år efter hans død 31/3 1649, og tilmed gjorde først et år efter samme doms
udstedelse registrering og skifte, og intet af børnenes gods blev ham leveret før 24/7 1657, der han
straks med børnenes mor Gertrud Pedersdatter og deres børn med andre fattige folk måtte af frygt
for fjenderne forlade hus og formue og begive dem samtlige på en liden skude her over til
København med hvis ringe del de af deres formue kunne med bekomme, hvor moderen Gertrud
Pedersdatter og døde pinseaften 29/5 1658 i Iver Kærs hus og efterlod sig fire sønner og en datter,
og han som ældste farbror andendagen derefter efter registrering lod forsegle hvis kister skrin og
tønder, som der fandtes, hvor iblandt skal være børnenes tilskiftede gods efter deres salig far, og
noget fremmed gods, af indlandske, som salig Gertrud Pedersdatter med sig tog for hendes mor,
som han lod blive ved det andet, og han begærer på de umyndige børns vegne, at når fred kommer,
af byens øvrighed i Randers, at de straks foretager ny registrering og deling på alt, hvis er ham
leveret, eftersom ejendom gods og boskab nu ikke er ved den værdi, som det var tilforn, dateret
10/11 1659, hvorefter blev fremlagt KM brev, dateret 9/12 1660, og et andet KM brev, dateret 30/7
1662, hvorefter magistraten lod fremlægge KM brev, dateret 15/12 1662, hvorefter blev afsagt dom:
da skiftebrevet efter KM befaling 15/12 1662 af efterskrevne er blevet efterset, så kan borgmester
og råd ikke tilkendes samme skiftebrev igen at omgøre, men parterne på begge sider efter sidste
KM brev i alle måder at rette.

(27)

** Rasmus Pedersen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Hans Madsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(28)

** Jacob Clausen her sst for fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** mester Niels Jørgensen i Åbogård lod udvise Maren Nielsdatter, salig Rasmus Christensens
hustru sst, og hendes mor Margrete Baysdatter af den gård og ejendom, de iboer, hvorimod Maren
Nielsdatter fremlagde hendes skriftlige indlæg, at da mester Niels sig understår at udvise hende af
fællesbo, nemlig hendes salig godemor Anne Lauridsdatters gård, som hun med ham har part i,
uanseet der ikke er gjort noget skifte efter hende, så bør han først at bevise gården at være hans, før



han bekommer noget udviselsesvidne over hende beskrevet, eftersom hun på hendes salig mand
Rasmus Christensen, Anne Lauridsdatters ægte søn, er en arving dertil såvel som han, underskrevet
Maren Nielsdatter egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(29)

23/2 1663.

** Mikkel Sørensen rådmand med en opsættelse af bytinget 12/1 sidst forleden stævnede Jens
Christensen i Gundestrupgård for 100 rigsdaler efter hans udgivne skadesløsbrev til Tomas Poulsen
rådmand i Randers, dateret Randers 28/1 1655 Jens Christensen egen hånd, og derefter fremlagde
en overdragelse af samme brev til Mikkel Sørensen, forrige foged på Estrup, dateret 24/5 1655
Tomas Poulsen, hvorefter blev fremlagt en fortegnelse på hvis, Jens Christensen er ham skyldig,
som han blev tildømt at betale.

(30)

** Mikkel Sørensen rådmand med en opsættelse af bytinget 12/1 sidst forleden stævnede Søren
Andersen i Amstrup for efterskrevne korn, som han blev tildømt at betale.

** Niels Christensen Vorup med en opsættelse af bytinget 12/1 sidst forleden stævnede Peder
Jensen for 6 daler og to tomme tønder, som han har været salig Niels Pedersen fordum borger her
sst skyldig, som hans søn Niels Nielsen arveligt er tilfaldet, som Niels Vorup er værge for, hvilken
gæld Peder Jensen med ed med oprakte fingre benægtede, hvorfor han blev kendt fri for tiltale.

(31)

** mester Søren Hansen Bendtsen, sognepræst til skt Mortens kirke, fremlagde en landstings
henfindelsesdom 28/1 1663 over Mikkel Tygesen og Mads Hansen rådmænd her sst for deres
sandhed at vidne om det løfte, der blev gjort mester Søren i Mogens Friises nærværelse i Mads
Poulsens hus anlangende det korn, som ham blev frataget.

** Jacob Johansen af København med høringer lod fordele efterskrevne.

** Søren Andersen her sst fordrede dom over Niels Lauridsen i Tørring for 5 daler, som han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Andersen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(32)

** Niels Jensen byfoged lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

2/3 1663.



** borgmester Mads Poulsen her sst lod læse et rådstuevidne udstedt af Viborg rådstue 23/2 1663,
at eftersom Anne Pedersdatter Møller og Maren Pedersdatter Møller begge boende i Viborg og
deres søster Berete Pedersdatter Møller i Vordingborg var tilfaldet en arv i Randers efter en kvinde
Maren Jacobsdatter, født i Viborg, hvilken deres tilfaldne arv ikke at måtte være dem følgagtig, med
mindre bevislig gøres, at de var den salig kvindes sande arvinger, hvorefter efterskrevne vidnede og
bekendte, at Anne Maren og Birgitte Pedersdatter Møller var salig Peder Møller, forrige felbereder i
Viborg, hans ægte børn, og Peder Møller var salig Christen Jacobsen Vognsen forrige borger her
sst, som siden boede og døde i Hindbjerg såvel og hans søster Maren Jacobsdatter, som boede og
var gift i Randers deres rette og fulde morbror, og da Maren Jacobsdatter døde uden livsarvinger, er
hendes morbrorbørn arvinger, hvorefter de tre arvinger gav Mads Poulsen skøde på den bod og
våning, som de arvede efter salig Maren Jacobsdatter salig Christen Yttesens, som boede og døde i
Randers.

(33)

** Anne Lasdatter i Hvide mølle et afkald. Søren Pedersen skomager her sst på efterskrevne deres
vegne, nemlig Søren Knudsen i Sem i Vonsild herred Laurids Nielsen i Kærby i Gerlev herred på
sin hustru Bodil Knudsdatters vegne Niels Jensen i Kærby mølle på sin mor Anne Knudsdatters
vegne gav hende afkald for den arv, de kunne tilfalde efter deres salig bror hendes salig husbond
Christen Knudsen Møller.

(34)

** Søren Jespersen felbereder her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Madsen løjtnant her sst fordrede dom over Jens Sørensen i Jennum for 40 sletdaler. sagen
blev opsat 6 uger.

** Niels Poulsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(35)

** Groers Madsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Jostsen rådstueskriver med høringer lod fordele Mads Madsen i Galten og hans mor
Karen Madsdatter.

** Rasmus Jostsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Søren Christensen her sst med en opsættelse af bytinget 8/11 1662 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(36)

** Niels Poulsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

9/3 1663.



** Anders Sørensen Østergård her sst med en opsættelse af bytinget 28/1 sidst forleden stævnede
Jens Rasmussen Nørager sst for 25 sletdaler efter hans skadesløsbrev, som han blev tildømt at
betale.

(37)

** Rasmus Jostsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Mikkelsen guldsmed. synsmænd afhjemlede syn på den gård på Brødregade, salig mester
Jacob Jensen fordum tilhørte, for hvis brøstfældighed derpå findes.

(38)

** Niels Christensen Vorup her sst fremlagde et købebrev, hvormed Pieter Widour handelsmand i
Hamburg sælger til ham den halve gård på Brødregade, som ham for hans gældsfordring efter salig
Peder Jensen Hadsten forrige rådmand her sst, er blevet udlagt, hvorefter den blev ham tilskødet.

(39)

** mester Søren Hansen Bendtsen sognepræst her sst fremlagde en landstings hjemfindelsesdom,
hvorefter Mikkel Tygesen og Mads Hansen rådmænd sst fremlagde deres vidne angående det korn,
som mester Søren mistede, da de allierede var her sst, at straks de allierede var uddraget 1650, da
beklagede mester Søren Hansen for et stort parti korn, de allierede havde fået fra ham, da gav
generalkommissær Mogens Friis til svar, at når borgmester Mads Poulsen gjorde en likvidation over
byen, så skulle mester Søren få en betaling, som ikke kunne blive bedre.

(40)

** mester Niels Jørgensen på Åbogård med en opsættelse af bytinget 26/1 stævnede Maren
Nielsdatter på sine egne og børns vegne, for ved indvisning at søge sine børns arvegods på sin salig
hustrus vegne, som salig Anne Lauridsdatter er leveret af salig Dorte Lauridsdatter, hvilken arvelod
beløber sig 224 daler og renter deraf efter skiftebrevets indhold fra 1623 til 1663, beløber sig 690
daler, er tilsammen 944 daler, og fremlagde salig Anne Lauridsdatters obligation, at eftersom
hendes datter Kirsten Christensdatter er arveligt tilfaldet efter hendes salig far Christen Mikkelsen
to ejendomme i Mariager efter skiftebrevs formelding, for hvilke ejendomme hun har annammet
fuld betaling, nemlig 100 rigsdaler, som hun lover Niels Jørgensen at lade blive stående hendes
livstid, dateret Randers 14/4 1648, hvorefter blev fremlagt et skiftebrev, dateret Mariager 31/7
1623, indeholdende, at hendes børns fædrene arv skal blive hos hende bestående, og fremlagde en
anden obligation, udstedt af Laurids Christensen, borgmester i Kristiansand, at han har annammet af
hans svoger mester Niels Jørgensen i Åbogård 250 sletdaler, dateret København 2/8 1662, og
derefter fremlagde en håndskrift, udstedt af Anne Lauridsdatter til hendes bror borgmester Jesper
Lauridsen her sst angående hendes søn borgmester Laurids Christensen i Kristiansand, hans arv
efter hans salig morbror Hans Lauridsen, dateret 20/1 1653 Anne Lauridsdatter egen hånd, samt
fremlagde kvitteringer af Anne Lauridsdatter og hendes søn Rasmus Christensen, og derefter
fremlagde et indlæg og en kvittering på hvis, af salig Dorte Lauridsdatter til hendes søster Anne
Lauridsdatter på deres imellemværende arveparter er betalt, og fremlagde en håndskrift af Anne



Lauridsdatter, salig Jens Blocks i Mariager, dateret Mariager 19/3 1617, hvorefter blev afsagt, at
mester Niels Jørgensen på sine børns vegne og borgmester Laurids Christensen i Kristiansand bør
have indvisning for 1320 sletdaler i salig Anne Lauridsdatters gård.

(43)

** Peder Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(44)

** Mikkel Tygesen rådmand. synsmænd afhjemlede syn på Peder Pedersen og hans hustru Anne
deres sår og skade, som havde sårmål på hænder og arme, og der var mursten indslået i stuen, som
de beskyldte Niels Sørensen murmand og hans hustru Karen og deres sønner Mads Nielsen og
Søren Nielsen murgeseller her sst for at have gjort.

** Mikkel Tygesen rådmand gav last kære og klage over Niels Sørensen murmand og hans sønner
Mads Nielsen og Søren Nielsen, for de har indslået to vinduer i Mikkel Tygesens bod, som Peder
Pedersen iboer, og de har gjort Peder Pedersen og hans hustru stor overlast og skade.

16/3 1663.

** Poul Bager her sst fremlagde et købebrev, hvormed Erik Pedersen i Kovdal sælger til ham et
stykke eng og have, og efter samme købebrev skødede han samme eng og have til ham.

(45)

** Margrete Poulsdatter med høringer lod fordele efterskrevne.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst gav tilkende, at hans signet med breve penge og andet er ham
frastjålet, så han ikke mere efter denne dag ville svare dertil, om hans signet findes på noget
dokument trykt.

** Daniel Sørensen. efterskrevne vidnede, at de fandt Daniel Sørensen og hans mor Mette
Jensdatter i Aidt skov, begge blå og blodige, som de beskyldte Niels Kræmmer i Aidt og Rasmus
Hedegård og søn i Skørring Søren Rasmussen for at have gjort.

(46)

** Peder Rasmussen Vissing lod fordele efterskrevne.

** Søren Andersen Bay, handelsmand her sst, fordrede dom over Hans Tønnesen borger sst for 13
sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen lyste Niels Sørensen murmand og hans sønner Mads Nielsen og Søren Nielsen
hver af dem et fuldt vold til at lide til Mikkel Tygesen KM og Randers by, for de har indslået to
vinduer i hans bod, og gjort Peder Pedersen sårmål og skade.

** Søren Jespersen felbereder lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



(47)

** Søncke Lauridsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen lod fordele efterskrevne gældnere.

23/3 1663.

** Albret Itzen handelsmand i København stævnede borgmester Mads Poulsen her sst for dom for
1182 rigsdaler, hans salig søn Poul Ørn i Frankrig er ham skyldig blevet, og fremlagde et bevis in
originali på fransk, som på tysk er udgjort, dateret 22/5 1657 Paulus Ørn, og dernæst en anden
håndskrift på fransk/tysk, dateret København 20/9 1657 Paulus Ørn, og dernæst fremlagde Poul
Ørns missive af Frankfurt, dateret 27/11 1657, og en attest til Mads Poulsen fra Albret Itzen, dateret
10/4 1662 samt to regnskaber, hvorpå blev fremlagt et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(51)

** Maren Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske, fordrede dom over Pieter Widour af
Hamburg efter hans underskrevne fragtbrev angående korn, som på Jesper Lauridsens skude skulle
sejles fra Randers fjord til Newcastle, dateret 19/2 1648, og fremlagde en dom af bytinget 21/5
1649, hvor Pieter Widour blev tildømt af betale en billig fragt, der plejer at gå fra Randers fjord til
Amsterdam, og derefter fremlagde hendes indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(53)

** Rasmus Rasmussen Elkær her sst med en opsættelse af bytinget 9/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage, eller derefter at have
indvisning.

** Christen Nielsen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 9/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(54)

** Inger Jacobsdatter, salig Mads Værums, her sst med en opsættelse af bytinget 9/2 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, hvoraf de fleste blev tildømt at betale deres gæld.

(55)

** Niels Jensen Hadsten her sst fremlagde sit indlæg, at eftersom Mikkel Sørensen med byfogden
29/11 1662 har været i hans hus og udvurderet en part gods efter doms indhold, som skal være
forhvervet for 5 år tilforn, og i Morten Brøchners hus gjort udlæg til Mikkel Sørensen, og det alene
efter skiftebrev på hvis arvepart, Niels Jensen skal være tilfaldet efter hans salig stedsøn Niels
Nielsen Mollerup, uanseet intet skifte efter ham skal være passeret, i synderlighed efterdi Maren
Nielsdatters tilforn tilfaldne arvelod 1643 efter registrering og påfølgende skifte efter hendes salig
far Niels Rasmussen Tved, som boede og døde i Randers, ikke er kommet til noget skifte, hvorfor



han har ladet det indstævne for Højesteret, så han formoder, at Mikkel Tygesen ikke bør samme
gods og udlæg fra sig igen at levere, før det for Højesteret bliver påkendt.

(56)

** Niels Poulsen her sst med en opsættelse af bytinget 9/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst med en opsættelse af bytinget 9/2 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(57)

** Jørgen Obbesen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Groers Madsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Christensen Vorup her sst. synsmænd afhjemlede syn på de to halvgårde i Brødregade,
som tilforn tilhørte salig Niels Kyvling og salig Peder Hadsten, som Niels Christensen Vorup købte
af Pieter Widour af Hamburg.

(58)

** Jørgen Lauridsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på seks stude, hvoraf nogle var dødssyge af
lungsot, og resten rystede og skælvede.

** Jørgen Lauridsen her sst på sine egne og på KM og byens vegne gav last klage og kære på
Christen Tordsens søn i Hobro Tord Christensen og hans medhjælper, som ulovligt har drevet 6
syge øksne i hans gård, hvoraf den ene af lungsot er død.

(59)

** Inger Jacobsdatter, salig Mads Værums efterleverske her sst, lydeligt med seks høringer lod
fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Sørensen af Hobro på Christen Tordsens vegne af Hobro fremæskede af Hans
Terkildsen af Ribe, om han havde nogen kontrakt at fremlægge, at Christen Tordsen skulle holde de
6 stude længere hos sig, end tingsvidnet om formelder, hvortil han svarede, at han ville bevise, at
Christen Tordsen skulle holde ham samme 6 stude med hø og foder i 3 uger, og Hans Terkildsen
gav last og klage over ham, for han ikke samme løfte efter købmandsstil havde efterkommet.

** Jørgen Lauridsen her sst. efterskrevne vidnede, at de i hans gård så, at der lå en af de stude død,
som ulovligt var indleveret i hans gård.

** Niels Poulsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

(60)



30/3 1663.

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten fordrede dom over Søren Villumsen i Skærup for 84
rigsdaler efter hans skadesløsbrev, dateret Århus 15/12 1662. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Pedersen Skov fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Christoffer Jensen Dons fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Niels Pedersens
kone i Vorup Kirsten Sørensdatter og Poul Nielsen i Jebjerg for hans formand Morten Mikkelsens
gæld. opsat 6 uger.

(61)

** Mogens Skov af Århus fremlagde et vidne af Randers rådhus 28/1 1650, at eftersom Anne
Poulsdatter, salig Tomas Vissings, og Poul Jensen Tved her sst er skyldig i 24000 rigsdaler
kontribution, hvoraf dem en sum penge, som de næst forleden svenske fejdetid skulle have betalt,
og fra dem er derfor blevet udlagt for en del af samme deres rest efterskrevne agre, som de endnu
ikke har villet indløse, men nu har Peder Jensen Hadsten betalt og indløst samme agre, og på
samme tingsvidne fandtes bagpå skrevet: Hadsten 18/2 1652 har Christen Christensen Bager
fornøjet mig på sin mors vegne sin ager med hans brev, og fremlagde en obligation, udstedt 28/1
1646 af Poul Jensen Tved, på 30 rigsdaler, han er blevet skyldig i de 24000 rigsdaler til de to
svenske regimenter, der var indkvarteret i Randers, med renter fra den dag, de blev lånt i Hamburg,
og derefter fremlagde en anden obligation, hvori Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten borgere
her sst kendes, at de godvilligt har solgt til Mogens Skov af Århus en part, som de har arvet i salig
Kirsten Mogensdatters gård for 50 sletdaler, som deres salig forældre tilforn har arvet, dateret 3/3
1663 Randers Henrik Schridsmeyer Tomas Hadsten.

(62)

** mester Søren Hansen Bendtsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Johan Koop her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger

** Jacob Prim skomager lod vurdere to kobberkedler, som var ham pantsat af Steffen Andersen i
Velling og Peder Christensen i Bjerring, og tilbød dem, om de ville indløse kedlerne.

** Søren Andersen Østergård et afkald. Christen Olufsen skrædder der sst gav ham afkald for al den
arv, som hans stedsøn Christen Sørensen kunne være arveligt tilfaldet efter sin salig far Søren
Andersen skrædder, som boede og døde sst, som Anders Sørensens salig formand Jens Christensen
Nørager havde været værge for.

** Jørgen Christensen. synsmænd afhjemlede syn på Christen Madsen skomager her sst hans sårmål
og skade, og han havde to dybe knivslag i hans aksel og hans side, som han beskyldte Poul Jonsen,
hr Poul Jensens tjenestekarl, i Gerlev for at have gjort.

(63)



** Jørgen Christensen prokurator på KM og byens vegne gav last og klage over Poul Jensen, for
han voldeligt har slået Christen Madsen skomager to knivslag på Randers gade.

** Jacob Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

6/4 1663.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 16/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(64)

** Niels Jørgensen hattemager og Christen Sørensen borgere her sst fordrede dom over Rasmus
Pedersen hattemager for en del penge, han skal sig til have forpligtet at levere til deres hustruers
salig mor Maren Knudsdatter, som boede og døde sst, på Mette Pedersdatters vegne, efter
skiftebrev, dateret 9/5 1653, angående det ene barn Mette Pedersdatters tilfaldne arv efter far og
mor, hvilken arv hendes farbror Rasmus Pedersen skal til sig annamme, og siden betale barnet det,
når hun det behøver eller kommer i mands vold, og renten af samme arv årligt at levere til Maren
Knudsdatter bryggerkvinde, som derimod lover samme barn med optugtelse og føde at forsyne,
indtil hun den selv kan fortjene. sagen blev opsat 6 uger.

** Mourids Nielsen skibbygger her sst fremlagde et købebrev, hvormed Anker Pedersen borger sst
sælger til ham to boder på Østergrave, dog skal han deraf betale den sædvanlige jordskyld,
hvorefter han skødede samme boder til ham.

(65)

** Anker Pedersen her sst. Mourids Nielsen skibbygger sst tilstod at være ham skyldig 200
rigsdaler efter hans obligation, hvorfor han pantsætter ham til brugeligt underpant hans to boder.

** hr Jens Christensen i øster Velling på hans egne og medarvingers vegne med en opsættelse af
bytinget 3/2 lod stævne Søren Ibsen her sst for 21 sletdaler, han på deres vegne har på en kontrakt
oppebåret i Lolland af borgmester Jacob Jensen i Maribo, som han forholder dem, og fremlagde en
missive angående deres resterende arvepart efter salig Jens Jensen her sst, som de vil betale, når de
har fået solgt korn, dateret Maribo 23/11 1662 Jacob Jensen med flere, med påskrift, at han sender
30 sletdaler af hans egne penge med Søren Ibsen, hvorefter han fremlagde en forpligt, udstedt af
Søren Ibsen i Randers, at han har annammet af hans svoger hr Jens Christensen i øster Velling og
Hans Jensen Velling en kontrakt på 800 sletdaler, som borgmester Jacob Jensen i Maribo med flere
samtlig har udgivet til salig Jens Jensens arvinger, hvorpå rester 500 sletdaler, som han lover at
indfordre, hvorimod Søren Ibsen fremlagde en fortegnelse på hans udgifter til rejsen til Lolland med
hans skude, hvorefter blev afsagt, at Søren Ibsen bør betale til hr Jens Christensen resten af de 20
rigsdaler, han af Jacob Jensen annammede.

(68)

** Morten Brøchner her sst et afkald. Bertel Andersen kræmmer på sin hustru Maren Jensdatters
vegne og Frederik Envoldsen på sin hustru Anne Jensdatters vegne gav ham afkald for al deres



tilfaldne mødrene arv i ejendom efter deres salig mor Maren Jensdatter, som Morten Brøchner
havde været værge for.

** Søren Pedersen vognmand uden Nørreport lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(69)

** Anders Jensen her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Christensen på Jørgen Lauridsen KM og Randers bys vegne lyste Christen Tordsens søn
Tord Christensen og hans medfølgere et fuldt vold over, for de ulovligt har inddrevet 6 syge øksne i
Jørgen Lauridsens gård, da porten stod åben.

** Jørgen Christensen på Jørgen Lauridsen KM og byens vegne opkrævede sandemænd over
Christen Tordsens søn Tord Christensen og hans medfølgere, for de ulovligt har inddrevet syge
øksne i hans gård, til stor skade for hans fæmon, for at gøre deres ed og tov.

(70)

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne lyste Poul Jensen i Gerlev et fuldt vold at
bøde, for han har slået Christen Madsen skomager her sst to knivslag på Randers gade.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd over Poul Jensen i Gerlev,
for han slog Christen Madsen skomager knivslag på Randers gade, deres ed og tov at gøre.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de så Christen Madsen kom
løbende, og Poul Jensen efter ham med en draget kniv i hånden, og da Christen Madsen faldt, slog
han ham to knivslag.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne opkrævede sandemænd over Niels Mammen
og hans sønner Mads Nielsen og Søren Nielsen her sst, for de voldeligt han indslået to vinduer med
kampesten i Mikkel Tygesens bod, og har gjort Peder Pedersen og hans hustru Anne stor overvold.

13/4 1663.

(71)

** hr Oluf Olufsen her sst fordrede dom over Las Mikkelsen i Hinge og Tomas Sørensen i Galten
for forhold med deres sognetiende, som de til ham skyldig er efter deres fæstebreve. sagen blev
opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen Bager her sst fordrede dom over Else Jacobsdatter her sst angående 15 sletdaler,
som han er værge for på salig Jens Andersens søn Anders Jensens vegne. sagen blev opsat 6 uger.

(72)



** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og
tov at gøre over Poul Jensen, tjenende hr Poul Jensen i Gerlev, for han på Randers gade har slået
Christen Madsen to knivslag, og fremlagde et synsvidne 30/3 og et vidnesbyrd 6/4 sidst forleden.
hvorefter sandemændene svor Poul Jensen et fuldt vold over.

** Niels Christensen, barnfødt her sst. Jens Jensen Gram her sst havde tilstede hans stedsøn Niels
Christensen og lagde sin hånd på hans hoved og tog ham i hånd og lyste ham i køn og kuld, og
bekendte ham som hans ægte søn at være, og dersom Gud efter denne dag gav ham og hans mor
Mette Nielsdatter nogen livsarvinger sammen, da samme hans stedsøn at gange lige i arv på
fædrene og mødrene, lige som hans egne ægte børn.

(73)

27/4 1663.

** Hans Madsen her sst med en opsættelse her af bytinget 16/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Knud Rasmussen snedker her sst lod fordele efterskrevne.

(74)

** Mikkel Lassen her sst. vurderingsmænd vidnede, at de med byfogden havde været hos
efterskrevne godtfolk og skulle have gjort Mikkel Lassen udlæg på salig Jens Mogensens børns
vegne, men de var ganske forarmede, så de ikke noget i ringeste måder til betaling kunne bekomme.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. Jens Pedersen smed her sst, som er en af 8
sandemænd, bekendte, at han for 8 dage siden var i lovligt forfald, og ikke kunne møde at gøre sin
ed over Poul Jensen for slagsmål, og nu svor han som sine medbrødre Poul Jensen et fuldt vold
over.

4/5 1663.

** Jens Nielsen rådmand fordrede dom over Maren Andersdatter, salig Poul Jensen Spliids
efterleverske her sst, for resterende husleje 29 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(75)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, med en opsættelse af bytinget 23/3 stævnede Pieter
Widour af Hamburg efter hans fragtbrev på en rejse fra Randers fjord til Newcastle i England med
Jesper Lauridsens skib, hvorefter blev fremlagt Peder Widours bror Hans Widours brev og to
notariekundskaber til Amsterdam gjort på dansk, og dernæst et tingsvidne af Estrup birketing 6/3
1649, hvori skipperen og folk på Jesper Lauridsens skib Spees vidnede om rejsen, hvor de blev
forsinkede af irske fribyttere, og derefter et andet tingsvidne af Estrup birketing 13/3 1649, og to
kundskaber og for det sidste et skriftligt indlæg, hvorimod blev fremlagt to kopier på tysk, udsat af
hollandsk og et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Pieter Widour jo bør en billig fragt, som
plejer at gives af en fragt fra Randers fjord og til Amsterdam, nemlig 4 rigsdaler til Karen
Nielsdatter og hendes børn at erstatte.



(82)

** Jørgen Christensen på KM og Randers byens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og
tov at gøre over Niels Murmand og hans hustru Karen og deres to sønner Mads Nielsen og Søren
Nielsen for de har indslået to vinduer i Mikkel Tygesens bod, som Peder Pedersen iboer, med
kampesten, og fremlagde synsvidne og klagevidne af bytinget 9/3 sidst forleden, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov således, at eftersom det ikke bevises, at de indstævnede har
gjort den skade, de beskyldes for, så svor de dem fri.

(83)

** Albret Itzen af København med en opsættelse af bytinget 23/3 sidst forleden stævnede
borgmester Mads Poulsen her sst for 1182 rigsdaler, hans salig søn Poul Ørn i Frankrig er blevet
ham skyldig, og fremlagde efterskrevne gældsbeviser breve og attestationer samt regnskaber og for
det sidste et skriftligt indlæg og derefter Mads Poulsens indlæg, hvorefter blev afsagt dom: da det
ikke bevises, at salig Poul Ørn har kvitteret for al gælden, kan Mads Poulsen kun tilkendes at betale
den øvrige gæld, som er kvitteret af hans salig søn.

(90)

** Niels Jostsen i Assentoft fordrede dom over Karen Poulsdatter her sst for 18 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Rasmus Pedersen Værum. synsmænd afhjemlede syn på hans have, som var sået med adskillige
urter, og urtebedene var ganske omkastede, hvilket han beskyldte Niels Simonsen sadelmagers svin
for at have gjort.

** Rasmus Ring havde tiltale til Niels Poulsen her sst for 40 rigsdaler, som er resten for hans halve
skudepart, han ham afkøbt har. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim. synsmænd afhjemlede syn på hans søn Anders Jacobsen, på hvis højre
hånd både hud sener og årer var gennemskåret indtil benet, hvilken store skade han beskyldte Søren
Pedersen skomagers søn Anders Sørensen for at have gjort ham med en krumkniv, som han
hemmeligt havde hos sig.

(91)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav stor last og klage over Anders Sørensen,
skomagersvend Søren Pedersens søn her sst, for han med en krumkniv lemlæstede Anders Jacobsen
hans højre hånd.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne. efterskrevne vidnede, at Anders Sørensen kom
løbende og kaldte Anders Jacobsen en hundsfot, og da svarede han, at han ville intet klammeri have
med ham i dag, men i morgen ville han som en ærlig karl forsvare sig, og rakte Anders Sørensen sin
højre hånd, og i det samme huggede Anders Sørensen ham med en lang krumkniv, som han
hemmeligt bar på sig.



11/5 1663.

** Søren Pedersen skomager fremlagde en fuldmagt af Bendt Clemendsen Duus indvåner i
Engelholm til Anders Jensen her sst på hans trolovede fæstemø Margrete Andersdatters vegne til at
give hendes formynder Søren Pedersen afkald for arv efter hendes salig far Anders Mogensen
møller, forrige borger her sst, og salig mor, underskrevet af Bendt Clemendsen og hans farbrødre
Laurids Jonsen byfoged i Engelholm og Poul Lauridsen kirkeværge sst, hvorefter Anders Jensen
gav Søren Pedersen afkald.

(93)

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten her sst med en opsættelse af bytinget 30/3 sidst
forleden stævnede Søren Villumsen i Skærup for 84 rigsdaler efter hans skadesløsbrev, dateret 8/6
1662, som han blev tildømt at betale.

** Johan Koop her sst med en opsættelse af bytinget 30/3 sidst forleden stævnede Søren Sørensen i
Tånum og Johan Sadelmager i Kristrup for gæld, som de blev tildømt at betale.

(94)

** Groers Pedersen i Essenbækgård lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Madsen tinstøber her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen Mollerup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten fordrede dom over Johan Matiasen sadelmager i
Kristrup for 11 alen kirsej. sagen blev opsat 6 uger.

(95)

** Jacob Clausen handskemager lod fordele efterskrevne.

** mester Søren Hansen Bendtsen sognepræst her sst med en opsættelse af bytinget 30/3 stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Mikkel Sørensen rådmand fordrede dom over Maren Mollerups, eftersom 20/11 1662 er ham
udlagt for hans fordring hos Niels Jensen Fovlum i den arv, ham er tilfaldet efter hans salig stedsøn
Niels Nielsen Mollerup, iblandt andet hos Maren Mollerups af børnepenge 141 sletdaler, som han
formener, hun straks bør betale. sagen blev opsat 6 uger.

(96)

18/5 1663.

** borgmester Niels Mogensen fordrede dom over Niels Jensen Bager her sst for 13 sletdaler og 13
tønder rug efter hans udgivne skadesløsbrev, dateret 1/11 1661. sagen blev opsat 6 uger.



** Morten Brøchner her sst fordrede dom over Peder Christensen kræmmer i Korning for hvis, han
ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Sørensen Østergård her sst fordrede dom over Jens Madsen skomager sst for 6 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

(97)

** Niels Sørensen hattemager og Christen Sørensen her sst med en opsættelse af bytinget 6/4 sidst
forleden stævnede Rasmus Pedersen hattemager sst for penge, han havde lovet deres hustruers salig
mor Maren Knudsdatter på Mette Pedersdatters vegne for hendes føde, årligt 11 1/2 sletdaler i 7 år,
i alt 80 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Mads Hansen rådmand her sst lod vurdere en sav, han havde i pant af Poul Tånum, som han
tilbød ham til løsning.

(98)

** Jacob Sørensen Lang og Morten Mortensen her sst efter et register fordrede dom over Søren
Andersen på sine egne vegne, Anker Pedersen Morten Brøchner Mikkel Lassen, samtlige salig
Maren Jensdatter hendes børns formyndere, nemlig Jens Jensen Peder Jensen og Lene Jensdatter,
Bertel Andersen på sin hustru Maren Jensdatters vegne, Frederik Envoldsen på sin hustru Anne
Jensdatters vegne for 7 daler, som er for en tønde rugmel, som de af ham bekommet har,
underskrevet Jacob Sørensen Lang, og efter en anden fortegnelse på salig Søren Jensen Langs børns
vegne, som han er formynder for, fordrede dom over Søren Andersen og hans salig hustrus
medarvinger, Mikkel Lassen på deres mors arvinger Jens Jensen Peder Jensen Lene Jensdatters
vegne, Frederik Envoldsen på sin hustru Anne Jensdatters vegne Bertel Andersen på sin hustru
Maren Jensdatters vegne for 14 sletdaler efter salig Søren Jensen Langs regnskabsbog, underskrevet
Morten Mortensen, hvorefter der blev fremlagt to indlæg, at da gælden ikke blev fordret på skifte
efter salig Maren Jensdatter, formener de sig for tiltale fri at være. sagen blev opsat 6 uger.

(99)

25/5 1663.

** Mads Hansen rådmand med en opsættelse af bytinget 13/4 stævnede efterskrevne gældnere, som
blev tildømt at betale deres gæld.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste Anders Sørensen skomagersvend her sst et fuldt
vold til, for han har skåret Anders Jacobsen med en kniv i hans højre hånd.

** Jørgen Christensen på KM og Randers bys vegne opkrævede sandemænd for at gøre deres ed og
tov over Anders Sørensen skomagersvend her sst. for han har skåret Anders Jacobsen i hånden med
en krumkniv.

(100)

1/6 1663.



** Karen Madsdatter, salig Anders Bremses efterleverske, her sst et afkald. Hans Duus badskær sst
gav hende afkald for al hvis arv, hans hustru Anne Andersdatter kunne være arveligt tilfaldet efter
hendes salig far Anders Brems, forrige borger sst.

** Jens Nielsen på Gesinggård fordrede dom over Kurt Jensen guldsmed her sst efter hans udgivne
skadesløsbreve, dateret 27/12 1652 og 7/10 1655. sagen blev opsat 6 uger.

(101)

** Søncke Lauridsen her sst fordrede dom over Niels Poulsen borger sst for 7 sletdaler, som han
ikke har betalt til hans hustru Johanne Jespersdatter, som han efter sin salig hustrus død har
bekommet fyldest for efter skiftebrevs formelding. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen Mollerup her sst og Sidsel Frederiksdatter lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

** Niels Jensen Hadsten her sst. efterskrevne vidnede, at for 4 uger siden har Niels Poulsen borger
sst hans bror Jens Poulsen været med hans heste og vogn i Niels Hadstens mødding og der et stort
parti mog læsset og bortkørt, som han havde sagt dem, at han havde hjemmel til.

(102)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at
gøre over Anders Sørensen skomagersvend her sst, for han har skåret Jacob Prims søn Anders
Jacobsen i hans højre hånd med en krumkniv efter synsvidne af bytinget 4/5 sidst forleden, som
blev fremlagt sammen med et vidnesbyrd og sigtelsesvidne af bytinget 4/5, hvorefter
sandemændene fremkom og efter foregående syn og vidnesbyrd, svor de Anders Sørensen et fuldt
vold over.

(103)

15/6 1663.

** Anders Jensen her sst. hr Lave Gundesen hospitalspræst sst solgte til ham den part i den gård i
Hovmeden, han tilforn iboede, som han af Mette Sørensdatter, salig Anders Christensen smeds
efterleverske, har sig til forhandlet, og Christen Rasmussen Assentoft sst på salig Anders
Christensen, forrige borger her sst, hans efterladte barn Christen Andersens vegne solgte til ham
barnets anpart i samme gård.

(104)

** Jens Nielsen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 4/5 stævnede Maren Andersdatter,
salig Poul Jensen Spliids efterleverske, sst for resterende husleje 27 sletdaler, som hun blev tildømt
at betale.

(105)



** Jens Nielsen rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård på Vestergrave, som Maren
Andersdatter senest iboede og fraflyttede.

** Poul Pedersen Skov her sst med en opsættelse af bytinget 30/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(106)

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom over Rasmus Christensen, forrige foged på Stenalt,
nu sitzhaftig i Mariager, efter Mads Hansens fremlagte regnskab. sagen blev opsat 6 uger.

22/6 1663.

** Mikkel Sørensen rådmand med en opsættelse af bytinget 11/5 stævnede Maren Mollerups her
sst, eftersom han af byfogden er udlagt for en fordring til Niels Jensen Fovlum i den arv, han er
tilfaldet efter hans salig stedsøn Niels Nielsen Mollerup, som fandtes hos Maren Mollerups, af
børnepenge 141 sletdaler, som han formener, hun bør betale, og fremlagde et tingsvidne af bytinget
19/1 1663, hvori Mikkel Sørensen er udlagt hos Maren Mollerups efter overslag børnepenge af 282
sletdaler er 141 sletdaler, og dernæst et skiftebrev efter salig Niels Nielsen Mollerup, hvorimod blev
fremlagt Maren Mollerups skriftlige indlæg, hvorefter hun blev tildømt at betale Mikkel Sørensen
den fordrede sum penge.

(107)

** Niels Jensen Bager her sst med en opsættelse af bytinget 13/4 sidst forleden stævnede Else
Jacobsdatter sst for 15 sletdaler, som han er værge for på salig Jens Andersens søn Anders Jensens
vegne sst, og fremlagde et skiftebrev, dateret 20/3 1656, hvorpå hun blev tildømt at betale sin gæld
inden 15 dage.

(108)

** Hans Schridsmeyer her sst med en opsættelse af bytinget 11/5 sidst forleden stævnede Johan
Sadelmager i Kristrup for 11 alen kirsej, som han blev tildømt at betale.
** Niels Jensen Mollerup her sst fordrede dom efter en opsættelse af bytinget 11/5 sidst afvigte over
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Jostsen i Assentoft med en opsættelse af bytinget 4/5 sidst forleden stævnede Karen
Sørensdatter her sst for 8 sletdaler, som er for hendes barns kost, som han har haft hos sig i 1 1/2 år,
som hun blev tildømt at betale.

(109)

** Mette Akselsdatter her sst lod vurdere en kjole for 7 daler, som var hende pantsat af Søren
Jørgensen felbereder, om han den vil indløse.

** Matias Sørensen sejermager her sst med en skriftlig stævning stævnede borgmester og råd her
sst, eftersom de har begæret, at han sit borgerskab og næring i Nakskov ville kvittere, og Randers
by som klokker og sejermager at betjene, hvorfor de har lovet ham hans nøjagtige betaling, hvilket



deres løfte de ikke har efterkommet, og da han af KM var benådet degnekaldet til hans
klokkerbestilling, har de pålagt ham en uforsvarlig indkvartering imod KM ordre, og dernæst
pludseligt har frataget ham hans klokkerbestilling, hvorefter han fremlagde en memorial
indeholdende hvis, han har bekommet som løn for skt Mortens kirketjeneste fra 1656, hvortil
Morten Tygesen byens kæmner fremæskede, om han ville fremlægge hvis kontrakter og andre
dokumenter med borgmester og råd efter hans stævnings formelding. sagen blev opsat 6 uger.

(110)

29/6 1663.

** mester Søren Hansen Bendtsen, sognepræst til skt Mortens kirke, stævnede skriftligt borgmester
og råd her sst for et parti korn, som af de allierede kejserlige og brandenborgske deres tid med
anvisninger meget hårdeligt er taget af hans hus og gård, nemlig 240 tønder rug og 70 tønder malt
og byg og 13 tønder havre, som han formener, at de bør betale, hvorefter blev fremlagt Mogens
Kruses vidne angående den store uskikkelighed og gevalt, som blev forøvet mod mester Søren, idet
der ikke blev efterladt så meget som en skæppe rug, og at kommissær Mogens Friis havde sagt, at
mester Søren ingen skade skulle lide, og kornet skulle indfordres hos byens borgerskab, hvorefter
blev fremlagt skriftlige vidnesbyrd samt et salvegardebrev på tysk, og dernæst fremlagde et
tingsvidne af bytinget 20/1 1663 og et tingsvidne af bytinget 9/3 sidst forleden, og derefter
fremlagde mester Søren Hansen hans indlæg. varsel til borgmester og råd, der iblandt Mads Poulsen
borgmester og talte med hans søn Peder Lassen, og Jens Nielsen rådmand og talte med hans hustru
Lene Jensdatter. sagen blev opsat 6 uger.

(115)

** Hans Fillip Pentz forvalter på KM hus Ibstrup på Sjælland fordrede dom over Mikkel Tygesen
rådmand her sst for 200 rigsdaler efter hans obligation, dateret 3/2 1662, og fremlagde hans
skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jørgensen hattemager og Christen Sørensen her sst lydeligt med høringer lod fordele
efterskrevne.

(116)

** Groers Madsen her sst. efterskrevne borgere vidnede, at han i nu forleden svenske fejde er
kommet meget til agters, både af den skadelige ildebrand, og allermest af en reformert fransk oberst
under de kejserlige, som var indkvarteret hos ham, som ganske forødte, hvis af fjenderne og den
skadelige ildebrand var ham efterladt, og han med hustru og seks børn fra hus og hjem bortjaget, så
han er kommet i stor armod, og har intet at ernære sig med.

** Niels Christensen Møller her sst fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6
uger.

** Anker Pedersen her sst fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(117)



** Jacob Sørensen Lang og Morten Mortensen her sst med en opsættelse af bytinget 18/5 sidst
forleden stævnede Søren Andersen på sine egne vegne, Anker Pedersen Morten Brøchner Mikkel
Lassen, samtlige salig Maren Jensdatter hendes børns formyndere, nemlig Jens Jensen Peder Jensen
og Lene Jensdatter, Bertel Andersen på sin hustru Maren Jensdatters vegne, Frederik Envoldsen på
sin hustru Anne Jensdatters vegne for 7 daler, som er for en tønde rugmel, som de af ham
bekommet har, underskrevet Jacob Sørensen Lang, og efter en anden fortegnelse på salig Søren
Jensen Langs børns vegne, som han er formynder for, fordrede dom over Søren Andersen og hans
salig hustrus medarvinger, Mikkel Lassen på deres mors arvinger Jens Jensen Peder Jensen Lene
Jensdatters vegne, Frederik Envoldsen på sin hustru Anne Jensdatters vegne Bertel Andersen på sin
hustru Maren Jensdatters vegne for 14 sletdaler efter salig Søren Jensen Langs regnskabsbog,
underskrevet Morten Mortensen, hvorimod blev fremlagt to indlæg, hvorefter de indstævnede blev
tildømt at betale deres gæld.

(118)

** Niels Mikkelsen trompeter fordrede dom over Johan Sadelmager i Kristrup for 20 daler. sagen
blev opsat 6 uger.

** Mette Akselsdatter her sst. synsmænd afhjemlede syn på hendes gård i Dytmærsken, som
Mourids Nielsen skibbygger næst forleden vinter iboede, for hvis brøstfældighed derpå fandtes.

(119)

** Anker Pedersen her sst lod udvise Jens Gram af den våning, han nu påboer, som tilkommer salig
Jens Mogensens børn, som han er værge for.

6/7 1663.

** Laurids Jensen Bay her sst. Jens Nielsen stadstjener sst vidnede, at 1658 havde svenskens folk
med hug og slag tvunget ham og Claus bysvend at tilsige byens vagter, at de skulle gå ind i Jens
Nielsen skrivers hus at måle noget malt på hans loft, som af de svenske folk blev ført til rådhuset til
konsumption udgivet.

(120)

13/7 1663.

** Jens Nielsen på Gesinggård med en opsættelse af bytinget 1/6 stævnede Kurt Jensen her sst og
salig Peder Jensen guldsmeds arvinger, nemlig hans efterladte hustru Karen Terkildsdatter samt
hendes børn Peder Pedersen og Sidsel Pedersdatter, og fremlagde et håndskrift, dateret 21/12 1652
udgivet af Kurt Jensen til Jens Nielsen, foged på Støvringgård, på 50 rigsdaler, og dernæst
fremlagde en obligation 8/2 1657 udstedt af Kurt Jensen til Jens Nielsen, foged på Støvringgård, på
20 sletdaler, og dernæst en obligation udstedt af Kurt Jensens far Jens Pedersen guldsmed til Jens
Nielsen på Støvringgård 17/10 1655 på 20 sletdaler, hvilken gæld Kurt Jensen blev tildømt at
betale.

** Søncke Lauridsen her sst med en opsættelse af bytinget 1/6 sidst forleden stævnede Niels
Poulsen sst for 7 daler efter hans indlæg, og fremlagde et skiftebrev, dateret 30/10 1662, som



formelder, først til Johanne Jespersdatter salig Anders Bagers hustru efter dom 7 sletdaler, hvorfor
Niels Poulsen annammede udlæg, og derefter fremlagde en hjemtingsdom af bytinget 4/11 1661,
hvorefter Niels Poulsen blev tildømt at betale omtalte 7 sletdaler.

(121)

** Hans Madsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(122)

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst. Niels Nielsen sst gav hans tilforordnede værge Rasmus
Nielsen afkald for al hvis arv, han er tilfaldet efter hans salig mor Sidsel Terkildsdatter, som døde
sst.

** Jørgen Pedersen kobbersmed lod opsige den våning, han iboer.

** Søren Jespersen felbereder lod udvise Søren Ibsen af den ejendom, som han nu iboer, til
førstkommende Mikkelsdag at gøre ryddelig.

** Christen Lauridsen skræddersvend her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans sårmål og skade,
og han havde knivslag i hans side ovenfor hoften, som han beskyldte Niels Christensen, Mette
Galtens søn sst, for at have gjort og overfaldet ham for hans mesters dør.

** Christen Lauridsen skræddersvend her sst gav stor last og klage over Mette Galtens søn sst Niels
Christensen, for han voldeligt har slået ham et stort blodigt sårmål med sin kniv i hans venstre side.

(123)

20/7 1663.

** Søren Christensen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Rasmussen Vissing lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne .

** licentiat Peder Lassen lod udvise efterskrevne af de våninger, de iboer, som de til
førstkommende skt Mikkelsdag skal afflytte.

** mester Niels Jørgensen på hans egne og børns vegne og på hans svoger Laurids Christensen,
borgmester på Kristiansand, hans vegne lod udvise Maren Nielsdatter, salig Rasmus Christensens
efterleverske, af den gård, hun iboer.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske her sst, lod udvise efterskrevne af de
våninger, de iboer.

(124)

** Peder Christensen her sst lod fordele efterskrevne.



** Mikkel Sørensen rådmand fordrede dom over Søren Jørgensen felbereder for 7 daler lånte penge.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anker Pedersen her sst lod fordele efterskrevne personer.

** Christen Lauridsen skræddersvend. Jørgen Christensen på Christen Lauridsens og på KM og
byens vegne lyste Niels Christensen, Mette Galtens søn sst, et fuldt vold til, for han slog ham et
knivslag i den ene side.

27/7 1663.

(125)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst lod fordele Maren Nielsdatter Mollerups sst for 141 sletdaler
efter dom af bytinget 22/6 sidst.

** Peder Jørgensen stenpikker her sst lod fordele Maren Andersdatter, salig Jens Christensen
drejers hustru sst, for resterende husleje.

** Christen Lauridsen skræddersvend her sst. Jørgen Christensen prokurator på Christen Lauridsen
KM og byens vegne opkrævede sandemænd for deres ed og tov at gøre over Niels Christensen sst.
for han overfaldt ham og slog ham et knivslag i den ene side.

** borgmester og råd fordrede dom over Matias Sørensen sejermager her sst for en seddel, han skal
have tilskrevet dem 9/4 1660, som han bør bevise eller at lide som en løgner, hvilken seddel blev
fremlagt, som angår hans resterende løn. sagen blev opsat 6 uger.

(126)

** Søren Jespersen felbereder fordrede dom over Niels Jensen i Østrup for 5 daler, han en ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jespersen felbereder. synsmænd vurderede noget kobber og tin, som han har bekommet
over skifte efter salig Clemend Sørensen på den gæld, Maren Hansdatter, salig Peder Østrups, var
ham skyldig, som han tilbød hende at indløse.

3/8 1663.

** Christen Lauridsen skræddersvend. efterskrevne vidnede, at de så, Niels Christensen mødte
Christen Lauridsen på Randers gade og sagde, nu skal du få en ulykke, og dermed slog Christen
Lauridsen i hans side.

** Matias Sørensen sejermager med en opsættelse 22/6 stævnede borgmester og råd angående deres
løfte, de ikke har efterkommet, angående hans løn, og dernæst fremlagde en kontrakt imellem ham
og borgmester og råd, og et kundskab af borgmester og råd i Nakskov 15/8 1655, og en supplikation



til borgmester og råd i Randers, dateret juli 1656, og dernæst en kopi af  KM brev, dateret 2/11
1660, og derefter et missive fra bispen i Århus, og  KM trykte forordning, dateret Københavns slot
1/6 1655, og derefter et tingsvidne af bytinget 11/5 1657, en kopi af KM brev, dateret 17/9 1660,
samt hans skriftlige indlæg, samme, hvorefter blev afsagt, at der ikke i sagen kan kendes, før
samtlige interesserede bliver stævnet.

(132)

** Jens Gram her sst fremkom med to vidner for at aflægge deres vidnesbyrd, hvortil de svarede, at
de har vidnet deres sandhed.

** Anker Pedersen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

10/8 1663.

** Niels Mikkelsen Tromborg med en opsættelse af bytinget 29/6 sidst forleden stævnede Johan
Sadelmager i Kristrup for 20 daler, han er ham skyldig efter hans antegnelsesbog, hvilket han ved
ed benægtede, hvorfor han ikke kunne tilkendes at betale Niels Mikkelsen samme saggivelsesgæld.

(133)

** Tomas Poulsen fordrede dom over Rasmus Stær her sst for 25 fåreskind. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Jørgensen hattemager og Christen Sørensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne for deres faldsmål.

** Rasmus Hadsten lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Christensen på Christen Lauridsen skræddersvend og på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd, belangende deres ed og tov at gøre over Niels Christensen Mette Galtens
søn, for han har slået ham et stort åbent sårmål med en kniv i hans venstre side, og fremlagde syns
og klagevidne af bytinget 13/7 sidst forleden, hvorpå sandemænd svor ham et fuldt vold over.

(134)

** mester Søren Hansen Bendtsen med en opsættelse af bytinget 29/6 stævnede borgmester og råd
for et parti korn, som de allierede kejserlige og brandenborgske med anvisninger meget hårdeligt
tog fra hans hus, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 26/1 1663 og et andet tingsvidne af bytinget
9/3 1663, samt et salvegardebrev på tysk og derefter hans indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at
borgmester Mads Poulsen jo bør sit løfte at holde, at mester Søren Hansen for sit fratagne korn kan
blive kontenteret.

(139)

17/8 1663.



** Mikkel Tygesen rådmand fordrede dom over Laurids Lem, tilforn boende i Løjborggård og nu i
Lem for resterende husleje. opsat 6 uger.

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensen efterleverske her sst, fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen Bager fordrede dom over Jens Jensen Brask i Sønderbækgård for 36 daler, som han
ham skyldig er. opsat 6 uger.

(140)

** Rasmus Pedersen Hadsten på begge hans umyndige børns vegne, nemlig Niels Pedersen og
Mogens Pedersen. to mænd vidnede om efterskrevne personer, at en del er døde eller forarmede, og
nogle af byen bortrejst, så Rasmus Pedersen på de umyndiges vegne intet kan bekomme til betaling.

** Niels Jensen byfoged her sst. Groers Madsen sst solgte og skødede til ham en have ved
Nørreport.

24/8 1663.

(141)

(passerede intet)

31/8 1663.

** Morten Tygesen her sst fremlagde et afkald, hvormed hr Christen Hansen Morland sognepræst i
Tønsberg i Norge giver hans svoger Morten Tygesen afkald for hans kæreste Sidsel Andersdatter
Bondes arv efter hendes salig far Anders Sejersen Bonde, som boede og døde i Enslev, efter
skifteregister af 12-13/3 1651, og han giver sin svoger Mikkel Sørensen rådmand i Randers
fuldmagt til på hans og hustru og arvingers vegne at give Morten Tygesen afkald og kvittering for
hendes arv, og han har bedt hans svoger Mogens Skov på Eg i Norge og Sejer Andersen Bonde
studiosus theol med ham at underskrive.

** Morten Tygesen fremlagde et underskrevet afkald af hans stedsøn Sejer Anders Bonde udgivet
for arv efter hans salig far Anders Sejersen Bonde, som boede og døde i Enslev, efter skifteregister
12-13/3 1651, som Morten Tygesen har været betroet, og for bondegods, som han og hans søster
Sidsel Andersdatter har part og del i, som Morten Tygesen har tilforhandlet sig, og han har bedt
hans morbror Mogens Skov på Eg i Norge og hans svoger hr Christen Hansen Morland i Tønsberg
med ham at underskrive, og han giver hans svoger Mikkel Sørensen rådmand fuldmagt til at give
hans stedfar Morten Tygesen afkald.

(142)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 20/7 stævnede Søren Jørgensen
felbereder for 7 daler lånte penge, som han blev tildømt at betale.



** Søren Lauridsen lod vurdere en gammel kåbe, som ham var pantsat af Søren Rosengård, som
han tilbød at indløse samme kåbe.

7/9 1663.

(143)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Tygesen rådmand lod fordele efterskrevne.

** Søren Jespersen felbereder med en opsættelse af bytinget 27/7 stævnede Niels Jensen i Østrup
for 5 daler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** borgmester og råd her sst med en opsættelse af bytinget 27/7 sidst forleden stævnede Matias
Sørensen sejermester angående en seddel, han har tilskrevet dem, hvilken seddel, han bør bevise
eller at lide som en løgner, og fremlagde Matias Sørensens seddel angående deres løfte om hans løn,
som de ikke har efterkommet, men da sagen muligt hensees til ærerørig, hvilken recessen ikke
tillader fogden at påkende, da skal den indkomme for landsdommerne.

(144)

14/9 1663.

** Morten Mortensen begærede 4.ting og dele over Hans Madsen Værum og Peder Snedkers hustru
Dorte på salig Rasmus Hansens børns vegne, som han er formynder for, for gæld efter hans
regnskabsbog, hvorimod Rasmus Hansen fremlagde sin regnskabsbog, og Peder Snedkers hustru
fordrede betaling for salig Rasmus Hansens ligkiste, hvorefter de blev venligt og vel forligt.

(145)

** Tomas Rasmussen Kragballe på skt Mortens kirkes vegne. to mænd vidnede, at de havde været
hos efterskrevne i Tebbestrup, som havde sået korn på Vorup mark i kirkens jord Fruerlund, og
forbød dem samme korn at indhøste, før de stiller kirkens værger tilfreds for kirkens tiende.

** Jørgen Christensen prokurator med høringer lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Lassen Hinge her sst lod fordele efterskrevne.

** Inger Hansdatter af Viborg lod fordele efterskrevne.

** mester Niels Jørgensen på hans børn og hans svoger Laurids Christensen borgmester på
Kristiansand deres vegne lod fordele Maren Nielsdatter, salig Rasmus Christensens efterleverske
her sst, for hun ikke er udflyttet af salig Anne Lauridsdatters gård, og den ikke har ryddelig gjort.



** Christen Olufsen skrædder her sst fremlagde et købebrev, hvormed mester Niels Jørgensen på
Åbogård sælger til ham en gård på Brødregade, som hans salig hustrus salig mor Anne
Lauridsdatter påboede og fradøde, hvorefter mester Niels Jørgensens fuldmægtig tilskødede ham
samme gård.

(146)

21/9 1663.

** Tomas Poulsen her sst med en opsættelse af bytinget 10/8 sidst forleden stævnede Rasmus Stær
sst for 25 fåreskind, som han blev tildømt skadesløs at betale, og det nu straks uden længere ophold.

** 28/9 1663.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(147)

5/10 1663.

** Morten Tomasen, boende i Lindbjerggård i Støvring herred. synsmænd fremlagde deres
skriftlige syn på hans sårmål og skade, og da havde han åbne sårmål på det ene ben, som var
ophovnet, som han beskyldte mester Søren Hansens karl Anders for at have gjort ham på Randers
gade.

** Morten Tomasen på egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne gav last klage og
kære over mester Sørens karl her sst Anders Rasmussen, for han voldeligt overfaldt ham på Randers
gade.

12/10 1663.

** Jacob Nielsen på Ristrup for retten lod falbyde for alle og enhver alt hvis ejendom kobber og tin
boskab og løsøre, som han har under værgemål for hans salig brors børn, som han for rede penge vil
afhænde, for at kunne betale deres salig mors gæld.

(148)

** Morten Tomasen i Lindbjerggård på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens
vegne. efterskrevne vidnede, at de så mester Sørens karl Anders Rasmussen slog Morten Tomasen
og skar efter ham med en kniv, og skar hans tømmer i sønder.

** Morten Tomasen i Lindbjerggård på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens
vegne lyste Anders Rasmussen et fuldt vold til, for han voldeligt har overfaldet Morten Tomasen på
Randers gade.

** Morten Tomasen på Lindbjerggård på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens
vegne opkrævede sandemænd for at gøre deres ed og tov over Anders Rasmussen her sst, for han
voldeligt har overfaldet Morten Tomasen på Randers gade.



** mester Hans Dehn friskuster her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 3/8 sidst forledes stævnede Rasmus
Jacobsen skomager for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(149)

** Christen Assentoft her sst lod vurdere et skørt for 3 sletdaler, som var pantsat ham af Karen
Amme, og han tilbød hende det til indløsning.

** Niels Madsen løjtnant her sst. Jens Christensen Worm fremkom og sagde, at eftersom der var
faldet nogle skældsord mellem Jens Worms kone og løjtnantens hustru, hvilke ord, han ikke kunne
bevisliggøre, og vidste ikke ham eller hans hustru noget at beskylde eller eftertale end hvad som en
ærlig mand vel egner, hvorfor løjtnanten på godtfolks forbøns skyld afstod den tiltale til Jens Worm
og hans hustru.

** Niels Jensen byfoged her sst. stævningsmænd vidnede, at de havde givet mester Søren Hansen
her sst hans karl Anders Rasmussen kald og varsel.

19/10 1663.

** Søren Nielsen møller i Ejstrup mølle fordrede dom over Karen Mikkelsdatter, salig Anders
Limes efterleverske her sst, for 100 sletdaler efter hendes obligation, dateret 28/9 1663. opsat 6
uger.

(150)

** Tomas Poulsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele Rasmus Stær sst for 15 fåreskind
efter som af bytinget 22/9 sidst forleden.

** Christen Olufsen skrædder. synsmænd afhjemlede syn på den gård her sst, som salig Anne
Lauridsdatter iboede og fradøde.

(151)

** Morten Tomasen på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd deres ed og tov at gøre over mester Sørens karl Anders Rasmussen, for han
voldeligt har slået Morten Tomasen, og fremlagde synsvidne og klagevidne af bytinget 5/10 sidst
forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov og svor Anders Rasmussen et fuldt vold
over.

(152)

26/10 1663.



** Morten Tomasen på sine egne vegne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne. efterskrevne
sandemænd, som var i lovligt forfald for 8 dage siden, bekræftede deres medbrødres ed og tov over
Anders Rasmussen.

** Hans Madsen Værum her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

2/11 1663.

** Anker Pedersen her sst. Bertel Andersen på hans hustru Maren Jensdatters vegne gav ham afkald
for al den arv, hende arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Jens Jensen Mogensen, fordum
rådmand sst, som Anker Pedersen har været værge for.

(153)

** borgmester og råd her sst lod fremlægge et indlæg, hvori efterskrevne vidnede, at de 1/10 1663
på magistratens og rettens vegne var i salig Poul Pedersen Skovs efterladte hus i overværelse af
hans efterleverske Christence Henriksdatter hr Christen Pedersen sognepræst i Værum Groers
Madsen borger her sst for at overse den salig mands bøger, hvori fandtes noget tømmer, som hr
Christen ville have indført i registreringen, hvortil blev svaret, at det ikke gjordes behov, efterdi
Johan Koop har den salig mands hånd derpå, af hvilken årsag hr Christen slog knæp for dem og
sagde, han havde så god ret til dem som dem, og tog af samme regnskabsbøger hvilke han syntes
hjem med sig, hvilket blev bevidnet af Christence Henriksdatter og Groers Madsen, hr Christen
Pedersens bror.

9/11 1663.

** Mikkel Tygesen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Hansen møllersvend med høringer lod fordele efterskrevne.

** Bartolomeus Jacobsen her sst fordrede dom over Jens Nielsen i Amstrup i Hovlbjerg herred for
10 sletdaler efter hans obligations formelding. sagen blev opsat 6 uger.

(154)

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Dorte Jensdatter i Overst mølle fordrede dom over Jesper Christensen tømmermand her sst for
12 sletdaler efter hans udgivne brev. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Madsen løjtnant havde stævnet en kvinde Mette Pedersdatter, som han i byens fængsel har
ladet indsætte, for tyveri, hun i hans hus har begået på hans malt, som hun tillige med hans
tjenestepige var betroet at brygge, som fandtes i hendes kælder, hvorefter blev kendt, at hun for sit
tyveri af mestermanden at brændes med tyvebrænde, og af byen forvises.

** borgmester og råd her sst lod fremlægge et indlæg, hvori efterskrevne vidnede, at de 1/10 1663
på magistratens og rettens vegne var i salig Poul Pedersen Skovs efterladte hus i overværelse af
hans efterleverske Christence Henriksdatter hr Christen Pedersen sognepræst i Værum Groers



Madsen borger her sst for at overse den salig mands bøger, hvori fandtes noget tømmer, som hr
Christen ville have indført i registreringen, hvortil blev svaret, at det ikke gjordes behov, efterdi
Johan Koop har den salig mands hånd derpå, af hvilken årsag hr Christen slog knæp for dem og
sagde, han havde så god ret til dem som dem, og tog af samme regnskabsbøger hvilke han syntes
hjem med sig, hvilket blev bevidnet af Christence Henriksdatter og Groers Madsen, hr Christen
Pedersens bror.

(155)

16/11 1663.

** Matias Sejermager og borgmester og råd. angående byens sejerværks brøstfældighed svarede
Matias Sejermager, at han 19/11 1660 leverede et brev til Christen Nielsen Prim anlangende
sejerværkerne her i tårnet, hvortil han blev spurgt, hvem der fratog ham samme brev, og han
svarede, at det måtte Christen Prim og de 8 mænd, som sad retten, at forklare, og synsmænd
fremlagde deres skriftlige syn 27/5 1661 på sejerværket i det store tårn på torvet, eftersom det i lang
tid ikke har slået, og da befandtes loddet til slåværket ganske til jorden nedganget, og værket helt
tørt for olie, hvilket var den største årsag til dets mangel.

(156)

** borgmester og råd her sst tilspurgte Jens Andersen klokker her sst, hvad hans løn havde været i
forrige åringer, hvilket han besvarede med hvad, han havde fået for at ringe og give værkerne olie,
hvortil Matias Sørensen svarede, så vidt han var en klokker ikke heller at have fordret mere for den
tjeneste, og så vidt han er en sejermager er ham betalt for at holde værket i kirken ved lige.

** Gertrud Pedersdatter lod læse og påskrive overformynderens efterskrevne afregning med Kurt
Jensen anlangende det værgemål, hans salig far Jens Pedersen guldsmed har haft at forestå for
Gertrud Pedersdatter.varsel til Kurt Jensen guldsmed og Peder Jensen guldsmeds arvinger, nemlig
Karen Terkildsdatter Peder Pedersen Sidsel Pedersdatter og Niels Jensen Knejsted.

** Elle Pedersdatter med høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Pedersen Hadsten her sst fordrede dom over Rasmus Jacobsen
stenhugger for 10 rigsdaler. sagen er opsat 6 uger.

(157)

23/11 1663.

** fru Sofie Reedtz salig Valdemar Lykkes til Gunderslev kloster fordrede dom over Christen
Jensen Volstrup, forstander i Randers hospital, for 222 rigsdaler efter hans obligation 28/12 1654.
sagen blev opsat 6 uger.

(158)

** Christoffer Jensen Dons her sst lod fordele efterskrevne, der iblandt Rasmus Esbensens hustru i
Liltved for hendes salig fars gæld salig Peder Fisker, som forrige boede i Favsing.



** Tomas Poulsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Johan Cuur apoteker her sst fremlagde et købebrev, hvormed Anker Pedersen sst sælger til ham
hans salig far Peder Ankersen, fordum borgmester sst, hans gård på torvet, som ham arveligt er
tilfaldet, hvorefter han tog ham i hånd og skødede samme ejendom til ham.

(159)

** Johan Cuur apoteker her sst fremlagde et købebrev, hvormed Jacob Johansen Strop i København
sælger til ham den 4.part af den have, som ham arveligt er tilfaldet efter hans salig far Johan
Jørgensen Strop, hvorefter han skødede samme have til ham.

** Anker Pedersen her sst leverede til Johan Cuur en landstingsdom 21/7 1648 anlangende salig
Peder Ankersens og Jacob Nielsens tvist og iring om deres gårds bygning, og dernæst et tingsvidne
af bytinget 1/10 1649 angående forlig mellem dem om deres huses reparation, hvortil Johan Cuur
lovede Anker Pedersen og hans arvinger at holde dem for samme kontrakt og forlig fri for hver
mands tiltale.

(160)

** Peder Rasmussen Vissing her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

30/11 1663.

** Jacob Andersen Prim lod med høringer fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim med høringer lod fordele efterskrevne.

** Søren Nielsen Møller i Ejstrup mølle med en opsættelse af bytinget 19/10 sidst forleden
stævnede Karen Mikkelsdatter salig, Anders Limes efterleverske, for 100 sletdaler efter hendes
obligation af 28/9 1661, underskrevet KMD, som hun blev tildømt at betale.

(161)

7/12 1663.

** mester Hans Dehn med en opsættelse af bytinget 12/10 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(162)

** Jørgen Lauridsen fordrede dom over Niels Jensen Møller i Kærby mølle for 4 tønder øg og
øltønder. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Christensen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



** Mikkel Lauridsen skomagersvend begærede sit skudsmål, og efterskrevne vidnede, at han var
født i Randers af ærlige forældre, og han har forholdt sig som en ærlig og oprigtig ungkarl.

(163)

** Inger Hansdatter af Viborg med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mads Sørensen Bager her sst. Jørgen Christensen på Mads Bager og på KM og byens vegne gav
last og klage over Matias Bertelsen af Haderslev, for han 22/11 voldeligt har slået ham i hans hus
med en messing lysestage oven i hans hoved, hvorved lysestagen sønderbrækkede.

** Mads Sørensen Bager her sst. Jørgen Christensen på Mads Bagers samt KM og byens vegne
lyste Matias Bertelsen af Haderslev et fuldt vold til, for han har slået ham oven i hans hoved med en
lysestage.

** Maren Jensdatter Tveds fordrede dom over efterskrevne gældnere.sagen blev opsat 6 uger.

(164)

** Niels Jensen KM byfoged. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne var hos Jacob Skrædder og
begærede, at han ville komme at besigtige hvis sårmål, Mads Sørensen Bager havde, hvortil han
svor, at han ikke ville efterkomme byfogdens befaling, eftersom han var i hans seng.

14/12 1663.

** Matias Sejermager stævnede magistraten angående betaling af hvis, de på byens vegne er ham
skyldig, hvortil borgmester Mads Poulsen svarede, at hvis der kan restere, midlertid han byen
betjent har, skal ham straks betales.

** Jørgen Olufsen her sst fordrede dom over Christen Pedersen Hedegård i Asferg for 12 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

(165)

** Johan Koop her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Cuur apoteker her sst lod udvise Oluf Skomager af den våning, han iboer.

** Morten Tygesen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Jacob Nielsen her sst, wohnhaftig på Ristrup, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

(166)

** Hans Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter Tveds fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.



** Niels Jensen byfoged. Matias Bertelsen af Haderslev aftingede, for han 21/11 har slået Mads
Sørensen Bager med en lysestage i hans hoved.

** Jacob Andersen Prim skomager her sst opsagde et stykke øde jord, som han af Jacob Nielsen
fæstet har.

(167)

21/12 1663.

** Søren Christensen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Maren Jensdatter Tveds fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(168)

** Peder Bennedsen af Ribe fremlagde sit indlæg angående Jens Jensen Ray kræmmer, som er ham
skyldig 18 rigsdaler, som til fastelavn 1651 skulle have været betalt, efter hans obligation, hvorfor
han har ladet dom og dele over ham forhverve, og da han ikke for sig har rettet, så forårsages han til
at udæske af Dorte Christensdatter møllerkvinde Jens Jensen Ray med sin farkoste, såfremt hun
ikke vil rette for ham efter loven.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Jacob Skrædder her sst og fremlagde et tingsvidne af
bytinget 7/12 1663. sagen blev opsat 6 uger.

** Conrad Lindtorm og Niels Jensen byfoged lydeligt med seks høringer lod fordele for resterende
skriverpenge.

(169)

** Matias Sejermager æskede i dag til 2.ting over magistraten landsdommernes dom i alle sine
punkter at må efterkommes.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd.

(2)

11/1 1664.

** imod de fire dannemænds afsigt 19/12 1663 fremlagde Matias Sørensen sejermager hans indlæg
angående hans betaling for en klokker og sejermagers tjeneste efter hans memorial, som er indført i



efterskrevne landstingsdom, hvorimod borgmester Mads Poulsen fremlagde de fire dannemænds
afsigt, imellem borgmester og råd på den ene og Matias Sørensen sejermager og sognedegn på den
anden side, hans løn angående, at borgmester og råd bør betale ham, foruden klokkerløn, hvis han
på for værkets vedligeholdelse kan fordre, hvorefter blev fremlagt Matias Sørensens kontrakt,
dateret 17/7 1655, hvorefter blev fremlagt specifikation på hans årlige løn for klokkerne at ringe og
begge sejerværker i kirken og tårnene at stille, hvorefter blev afsagt, at da det ikke egentlig bevises,
at borgmester og råd er Matias noget skyldig, så kan der ikke udstedes 3.ting over dem.

(6)

** Tomas Christensen i Mostrup i Nørhald herred. efterskrevne vidnede, at de var med ham hos
Margrete Sørensdatter, salig Jon Christensen skolemesters efterleverske her sst, angående hans
gæld, som han havde betalt med en ko, som ikke var blevet udskrevet i salig Jon Christensens bog,
og nu for retten svor han, at han aldeles intet var dem skyldig.

** Søren Jespersen begærede 4.ting over Jacob Hansen billedsnider her sst for arbejde, han skulle
forfærdige ham på et tresur.

** Anders Jensen Bjerregrav lod fordele efterskrevne.

** Anders Jensen Bjerregrav lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(7)

** Peder Pedersen Vissing fremlagde en kaldsseddel til hans salig hustrus børn og arvinger, nemlig
Peder Jensen Elkær, borger i Århus, Rasmus Jensen Elkær sst, Hans Pedersen på sin hustru
Ingeborg Jensdatters vegne sst, Esben Pedersen i Fårup på sin hustru Anne Jensdatters vegne, at de
møder 15/1, som er 30.dagen for hans salig hustrus død, over skifte.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Mads Bager her sst for 35 daler. sagen blev opsat 6
uger.

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten med en opsættelse af bytinget 16/11 sidst forleden
stævnede Rasmus Jacobsen skomager for 10 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(8)

** Jacob Andersen Prim skomager her sst lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Mads Poulsen
KM tolder sst sælger til ham en halvgård, dateret Randers 23/5 1654, og nu skødede borgmester
Mads Poulsen samme gård og ejendom til ham.

18/1 1664.

** Tomas Christensen Mostrup. efterskrevne vidnede, at halvandet år før sidste svenske indfald, da
bekom Jon Christensen her sst af Tomas Christensen i Mostrup en sorthjelmet ko for 9 daler for
resten af hvis, han var ham skyldig, som Jon Christensen lovede at afskrive ham.

(9)



** Jacob Nielsen her sst lod udvise efterskrevne af de våninger, de nu iboer.

** Hans Hansen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

25/1 1664.

** Mikkel Tygesen rådmand lod udvise efterskrevne af de våninger, de nu iboer.

** Jens Nielsen rådmand her sst. efterskrevne vidnede, at de på torsdag var 14 dage mundtligt
arresterede Christen Jensen Mollerup i Vorning hos hans mor Maren Mollerups i Randers og forbød
ham, at han ikke måtte drage af Randers bys frihed, før han talte Jens Nielsens minde for hvis, han
er ham skyldig, 14 daler.

** Anders Christensen her sst lod fordele efterskrevne, der iblandt Maren Pedersdatter, Hans Koops
hustru, for gæld.

** Gudmund Bødker her sst lod opsige den våning, han iboer, som tilhører mester Søren Hansen
her sst.

(10)

** Jacob Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for resterende ager og husleje.
sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Tygesen rådmand og Morten Tygesen her sst lod udvise Niels Skrædder af den gård, han
iboer.

(11)

** Peder Rasmussen Vissing her sst med en opsættelse af bytinget 23/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, der iblandt Maren Lasdatter i Langå, salig Jens Lassens efterleverske, som
blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

1/2 1664.

** Jens Nielsen rådmand her sst gav last klage og kære over Christen Jensen Mollerup, for han 7/1
ulovligt er bortdraget af Randers bys frihed, da han var arresteret for gæld.

** Maren Andersdatter Spliids fordrede dom over Anders Clausen i Grensten for efterskrevne varer,
han havde fået af hendes salig mand. sagen blev opsat 6 uger.

(12)

** Maren Jensdatter Tveds her sst med en opsættelse af bytinget 7/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.



** Jørgen Lauridsen her sst med en opsættelse af bytinget 7/12 sidst forleden stævnede Niels Jensen
Møller i Kærby mølle for efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

(13)

** Jacob Andersen Prim skomager her sst stævnede efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

8/2 1664.

** Maren Nielsdatter her sst lod udvise efterskrevne af de ejendomme, de påboer.

** Christen Korning her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(14)

** Christian Trompeter her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Karen Pedersdatter i Århus lod fordele Søren Tomasen tilforn sitzhaftig på Tostrup hovgård for
23 sletdaler.

** Hans Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 14/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Jens Nielsen rådmand lyste Christen Jensen i Vorning et fuldt vold til, for han ulovligt er
bortdraget af Randers bys frihed, da han for gæld var arresteret.

** Jens Nielsen rådmand, Jørgen Christensen på Jens Nielsen KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Christen Jensen Mollerup i Vorning deres ed og tov at gøre, for han er bortdraget
af Randers bys frihed.

(15)

** Anker Pedersen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Christen Pedersen snedker fordrede dom over Christen Tordsen i over Hornbæk for gæld. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen her sst lod fordele salig Jens Nielsen Hansens hustru Bodil i Gassum i
Nørhald herred for gæld.

** Maren Jensdatter Tveds med en opsættelse af bytinget 14/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(16)

** Anders Jensen Bjerregrav lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

** Søren Christensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



(17)

** Jacob Andersen Prim lod vurdere varer, som var pantsat ham af Morten Skomager og Jens
Nørager, som blev tilbudt at indløse det.

** Karen Nielsdatter salig Jesper Lauridsens fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jacob Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 14/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(18)

15/2 1664.

** Anker Pedersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen Hornbæk her sst med en opsættelse af bytinget 21/12 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(19)

** Lisbet Henriksdatter lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Søncke Lauridsen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged på KM og byens vegne med seks høringer lod fordele Peder Eriksen,
Maren Erik Smeds søn her sst, men en voldsdele.

** Søren Ibsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst fordrede dom over Johan Apoteker i Viborg for 24 daler, som hans
hustru Karen Nielsdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig mand efter skiftebrevs formelding.
sagen blev opsat 6 uger.

22/2 1664.

(20)

** Peder Lassen Hinge her sst lod opsige den bod, som Søren Ibsen iboer, som han er i forløfte for
til Søren Jespersen felbereder.

** Jacob Andersen Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Jacob Andersen Prim skomager her sst lod vurdere to køer, som var pantsat ham af Jens Bech i
Helsted, som han tilbød ham at indløse.



** Mikkel Lassen her sst på Tomas Christensens vegne i Århus. Jens Mikkelsen Guldsmed sst
tilstod at være ham skyldig 57 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans anpart i den gård, han
iboer.

(21)

** Jens Mikkelsen guldsmed her sst fremlagde et købebrev, hvormed Christen Jensen, barnfødt i
Skivholme præstegård, sælger til ham hans indlæg i den gård på Brødregade, hans salig farbror
Tøger Jacobsen og hans hustru Bodil Rasmusdatter påboede, som han har arvet efter hans salig
forældre, dateret Skivholme præstegård 9/10 1662 Christen Jensen Skivholme egen hånd, og
derefter fremlagde Mikkel Lassen en fuldmagt af Tomas Christensen Skivholme, borger i Århus, på
hans bror Christen Jensens vegne, barnfødt i Skivholme præstegård, eftersom han selv er i
fremmede lande, til at skøde samme ejendom på Brødregade til Jens Mikkelsen guldsmed, dateret
18/2 1663 Tomas Christensen Skivholme egen hånd, hvorpå Mikkel Lassen tilskødede Jens
Guldsmed samme ejendom.

(22)

** Margrete Andersdatter, salig Niels Mollerups efterleverske her sst, lod opbyde efterskrevne gods
og ejendom, som Sidsel Frederiksdatter er tilfaldet efter skiftebrevs formelding.

** Niels Jensen byfoged her sst med en opsættelse af bytinget 11/1 sidst forleden stævnede Mads
Sørensen Bager for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

29/2 1664.

(23)

** Peder Nielsen her sst skødede til Poul Christensen Bager to boder i Mads Andersens gyde.

** Poul Christensen Bager her sst skødede til Peder Nielsen her sst to boder i Mads Andersens
gyde.

** Karen Christensdatter, salig Jens Pedersen Spliids her sst, fordrede dom over efterskrevne, der
iblandt salig Laurids Jensens hustru i Hadbjerg Sidsel Sørensdatter. sagen blev opsat 6 uger.

(24)

** Rasmus Pedersen Hadsten her sst lod fordele efterskrevne, der iblandt salig Jens Jensens
efterleverske i Knejsted Maren Madsdatter.

** Jens Christensen Worm her sst fordrede dom overe efterskrevne efter hans indlæg. sagen blev
opsat 6 uger.

** Karen Mikkelsdatter, salig Anders Limes efterleverske her sst, fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(25)



** Niels Jensen byfoged fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Tygesen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere efter hans indlæg, eftersom
Maren Lauridsdatter borgerske sst er skyldig til salig Anders Sejersen, som boede og døde i Enslev,
16 rigsdaler efter hendes obligation 5/2 1645, som Anders Sejersens efterladte arvinger, som er
Morten Tygesen på hans hustru og stedbørns vegne, formener at salig Maren Lauridsdatters
efterladte børn og svogre bør ham kontentere, som er Tønne Madsen Laurids Madsen Hans Madsen
borger i Randers på sin hustrus vegne og Terkild Tygesen sst på hans hustrus vegne, og anlangende
deres søster Karen Madsdatter, da vil han søge hende for hendes andel, når han lyster, hvortil Tønne
Madsen svarede, at han ville svare ham på sit værneting, men da de 16 rigsdaler var lånt i byen, og
på rådhuset til de svenske i Maren Lauridsdatters kontribution at være udgivet, så blev sagen opsat
6 uger.

(26)

7/3 1664.

** Anker Pedersen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Christen Jensen i Korning lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne for gravsteder på
skt Mortens kirkegård.

(27)

14/3 1664.

** Søren Lauridsen skomager. efterskrevne vidnede, at de af ham var udskikket til Christen
Lauridsen skomager at forhøre, at hvad årsag han havde skældt ham for hans høne, hvortil han
svarede, at han ikke havde udskældt Søren Lauridsen eller hans kone for nogen høne, men hønen
fandtes bundet i hans gård, men hvem, der havde bundet den, vidste han ikke.

** hr Christen Johansen og Peder Gerlev her sst fordrede dom over Jens Nørager sst efter hans brev
9/2 1661. sagen blev opsat 6 uger.

** Inger Madsdatter, salig Peder Hansens efterleverske. Christen Hansen i Brundt på sine egne
vegne, og Niels Jensen sst på hans hustrus bror Jørgen Hansen KM øverste renteskriver i
København hans vegne, efter fremlagde fuldmagt, og på hans hustru Kirsten Hansdatters vegne, gav
hende afkald for al den arv, de arveligt kunne tilfalde efter deres salig bror hendes salig husbond
Peder Hansen, som boede og døde her sst.

(28)

** Niels Lassen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

21/3 1664.

** Jørgen Lauridsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.



** Karen Limes her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(29)

** Maren Jensdatter Havrums her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Johan Koop her sst fremlagde en obligation, hvormed Groers Pedersen i Essenbæk sælger til
ham den part, som ham af borgmester og råd for hans gældsfordring på 300 sletdaler er udlagt i den
gård, salig Christen Tomasen tilhørte, og som Johan Koop har betalt ham, dateret 8/5 1663 Groers
Pedersen egen hånd, og dernæst en obligation af Hans Hansen her sst, som sælger ham en part, han
er udlagt i samme gård, dateret 30/6 1663 Hans Hansen egen hånd, og dernæst Søren Andersen her
sst hans obligation på hans part i samme gård, dateret 30/6 1663 Søren Andersen egen hånd, og
dernæst Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens her sst, og hendes søn Niels
Andersen Vinter, residerende på Dalsgård, deres overdragelse af deres udlagte part i samme gård til
Johan Koop, dateret 28/2 1664 Karen Nielsdatter egen hånd Niels Andersen Vinter egen hånd, og
dernæst fremlagde Terkild Tygesens obligation på hans part i samme gård, dateret 21/3 1664
Terkild Tygesen egen hånd, hvorefter de samtlige skødede samme gårdsparter til Johan Koop.

(31)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget
8/2 sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere for resterende husleje og agerleje, som de blev
tildømt at betale.

(32)

** Christen Pedersen snedker her sst med en opsættelse af bytinget 8/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at  betale deres gæld.

(33)

** oberst Hans Friis til Clausholm lod forbyde alle og enhver efter denne dag med ruser vod eller
andet fiskeredskab at fiske i Vejsel å inden for Bommerholmen, eftersom det er strømmen til det
fiskestade på Randers fjord, Niels Vinter af han har i fæste.

28/3 1664.

** Niels Jensen byfoged. Søren Lauridsen skomager her sst bekendte, at han var ham skyldig 125
sletdaler, hvorfor han pantsætter ham 3 agre i Randers vang.

** Hans Hansen kæmner på borgmester og råds vegne fordrede dom over Christen Nielsen Prim
borger her sst, for han ikke vil påtage sig værgemål for salig Frederik Jørgensens børn, nemlig
Karen Frederiksdatter og Birgitte Frederiksdatter, som salig Anders Christensen Bager tilforn havde
under sit værgemål, hvortil Christen Prim fremlagde sit skriftlige svar, at han tilforn er betroet et
værgemål, hvorfor han anmoder om forskånsel, indtil han kan blive det forrige kvit. sagen blev
opsat 6 uger.



(34)

** Jacob Andersen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 1/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage, eller han efter dets
forløb at have indvisning.

** Rasmus Pedersen Værum her sst lod fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 15/2 sidst forleden stævnede efterskrevne,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(35)

** Niels Jacobsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Korning her sst med en opsættelse af bytinget 15/2 sidst forleden stævnede
Morten Knudsen i Stevnstrup for 7 sletdaler og et læs hø, som han blev tildømt at betale.

(36)

** Tomas Pedersen Hadsten her sst lydeligt lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 15/2 sidst forleden stævnede Johannes
Apoteker i Viborg for 24 daler, som hans hustru Karen Nielsdatter er tilfaldet efter hendes salig
mand, hvorefter blev afsagt, at da fremlægges salig Johan Jørgensen apoteker her sst hans
regnskabsbog og skiftebrev, dateret 9/3 1664, hvormed bevises førnævnte resterende gæld til Karen
Nielsdatter, salig Johan Jørgensens efterleverske, på hendes arvelod er tilregnet, så bør Johannes
Apoteker i Viborg straks betale Laurids Nielsen samme gæld.

** Jacob Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 25/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere for resterende agerleje og husleje, hvortil Anders Jensen Bjerregrav fremlagde sit indlæg,
hvorefter blev afsagt dom: de, der vedstår deres gæld bør betale den uden længere ophold.

(38)

4/4 1664.

** Jens Jensen guldsmed lod læse og påskrive hans beskikkelse til Morten Guldarbejder her sst, at
da det er kommet ham for øre, at han med ærerørige ord skal have omtalt ham, så tilspørger han
ham, om han ved ham andet at beskylde end det, som en ærlig mand vel egner sømmer hør og bør
og vel anstår, og efterskrevne vidnede, at Morten Guldarbejder og hans kone havde skældt ham for
en tyv og skælm.

(39)



** Niels Jensen byfoged her sst gav tilkende, at eftersom ham var gjort udlæg hos Mads Sørensen
Bager sst for hans gælds fordring 35 sletdaler, i efterskrevne løsøre, så tilbød han Mads Bager det til
indløsning.

** Søren Lauridsen skomager. Christen Lauridsen skomager her sst i hånd tog ham, eftersom der er
faldet nogle ukvemsord af ham og hans hustru imod Søren Lauridsen anlangende en høne, så sagde
han, at han ikke vidste noget at beskylde Søren Lauridsen eller hans hustru.

** Johan Koop her sst fordrede dom over Mads Sørensen Bager sst for 25 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Hans Hansen her sst lod fordele med høringer efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim. synsmænd afhjemlede syn på hans salshus op til Poul Bagers ejendom,
som de overmålte.

(40)

** Maren Andersdatter Spliids med høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Stenpikker her sst sagde, at eftersom han tiltales af Maren Andersdatter, salig Poul Jensen
Spliids her sst, for 18 mark, så svor han, at han ikke var hende noget skyldig.

18/4 1664.

** Kirsten Pedersdatter, salig Christen Christensen Bagers efterleverske her sst, fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Brøchner her sst fordrede dom over Christen Madsen i Enslev for krambodsvarer, han
ham skyldig er efter hans regnskabsbog, og Christen Pedersen Bjerregrav, nu boende i Kærby for
gæld. opsat 6 uger.

(41)

** Niels Andersen Hald i Tørslev fremkom, at eftersom han tiltales af Karen Mikkelsdatter, salig
Anders Limes her sst, for 5 sletdaler, så benægtede han ved højeste ed, at han intet var hende
skyldig.

** Henrik Schridsmeyer her sst fordrede dom over Niels Christensen i Krogsager for 9 daler, han
var ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Christensen Vorup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Jens Jensen guldsmed her sst fordrede dom over Morten Guldarbejder sst efter et tingsvidne af
bytinget 4/4 sidst forleden, og derefter fremlagde sit skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(42)



** Morten Tygesen her sst med en opsættelse af bytinget 29/2 sidst forleden fordrede dom over
Maren Lauridsdatter for 16 rigsdaler efter hendes obligation 5/9 1645, som hendes børn og arvinger
bør betale, og stævnede dem i Randers og stævningen er læst inden Nyborg byting 4/4 1664,
hvorefter Laurids Madsen fremlagde et indlæg, at Morten Tygesen burde fremlægge fuldmagt af
hans stedbørn, og obligationen, som på den næste er 20 år gammel, burde være fordret over skifte
efter salig Mikkel Christensen og deres salig mor, og Morten Tygesen burde fremvise om samme
obligation i den registrering efter salig Anders Sejersen i Enslev er blevet indført, samt fremvise
samme obligation, som skal være med Maren Lauridsdatter, salig Mikkel Christensens, hånd
underskrevet, underskrevet Hans Madsen Værum Terkild Tygesen Laurids Madsen egen hånd,
hvorefter Maren Lauridsdatters børn blev tildømt uden videre ophold at betale samme hendes
obligation .

(44)

** Karen Christensdatter her sst med en opsættelse af bytinget 29/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(45)

** Jens Christensen Worm her sst med en opsættelse af bytinget 29/2 sidst forleden fordrede dom
over efterskrevne for gæld til hans salig bror Anders Christensen, som de havde lejet til soldat efter
deres forpligt, dateret 6/2 1657, og fremlagde en overdragelse af samme forpligt til hans far og mor
Christen Jensen Worm og Sidsel Sørensdatter, at gøre sig nyttig, såfremt han ikke kommer tilstede
igen, dateret 7/2 1657, hvilken deres forpligt de blev tildømt at betale.

(46)

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 29/2 sidst forleden stævnede efterskrevne,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(47)

25/4 1664.

** Johan Cuur apoteker her sst. synsmænd afhjemlede syn på borgmester Peder Ankersens gård på
torvet, som Johan Cuur apoteker og Anker Pedersen her sst købt har, hvis brøstfældighed derpå
findes.

(48)

** Rasmus Nielsen krambodsvend med en opsættelse af bytinget 14/3 1664 stævnede Søren Ibsen
her sst for 26 daler efter hans obligation, dateret 10/3 1662, som han blev tildømt at betale.

** Niels Lassen her sst med en opsættelse 14/3 sidst forleden stævnede efterskrevne, som blev
tildømt at betale deres gæld.

(49)



** Kurt Jensen guldsmed fordrede dom over Niels Jensen Bager her sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Karen Sørensdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

2/5 1664.

** Anders Andersen Lime fordrede dom over Laurids Madsen her sst for 10 rigsdaler efter hans
obligation. sagen blev opsat 6 uger.

(50)

** Maren Nielsdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter Havrums her sst med en opsættelse af bytinget 21/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Rasmus Nielsen Ring her sst. Maren Havrum efter 6 ugers opsættelse begærede dom over
Rasmus Nielsen Ring, som for retten tilbød at betale med efterskrevne varer, som blev vurderet.

(51)

** Anders Christensen Værum i Løvskal fremkom, eftersom han tiltales af Maren Jensdatter
Havrums for 6 sletdaler, som han ved højeste ed benægtede at være hende skyldig.

** Morten Poulsen i Gerlev. efterskrevne vidnede, at Anders Sørensen og hans kone i Stovby
beskyldte og fuldkommen sigtede Morten Poulsens kone i Gerlev og Niels Christensens kone i
Sellinggård, at begge koner tog hendes skørt og ingen anden.

** Anders Sørensen i Stovby. Peder Jensen Gerlev og hans hustru Karen Johansdatter vidnede, at
Anders Sørensen i Stovby sagde til dem, at Morten Poulsens kone i Gerlev havde taget 100 daler fra
Anders Sørensens kone, hvilket Anders Sørensen og hans hustru ved ed benægtede.

(52)

9/5 1664.

** Helvig Bendixdatter lod fordele efterskrevne.

** mester Hans Dehn skomager lod fordele efterskrevne.

** Anders Knudsen Rimmer lod fordele efterskrevne.

** Jacob Pedersen smed her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Jacobsen her sst med en opsættelse af bytinget 28/3 sidst forleden stævnede efterskrevne,
som blev tildømt at betale deres gæld.



(53)

** Johan Cuur apoteker her sst opsagde den gård, han påboer.

** borgmester og råd her sst med en opsættelse af bytinget 28/3 sidst forleden stævnede Christen
Nielsen Prim sst, for han ikke vil efterkomme deres befaling at påtage sig værgemål for salig
Frederik Jørgensens børn, og fremlagde skiftebrev efter salig Frederik Jørgensen og hans hustru
oprettet 3/7 1651, hvori børnene er tilfaldet løsøre for 247 sletdaler og anpart i deres salig fars gård
559 sletdaler, og hr Niels Pedersen Galten og hans mor Anne, salig hr Peder Nielsen Maltbæks, har
lovet for intet at forsørge de to piger i 4 år, og deres værge Anders Christensen midlertid at
forskaffe dem deres nødtørftige klæder, hvorefter blev afsagt, at da Christen Nielsen Prim er
vederhæftig, tildømmes han at påtage sig samme værgemål for de to piger.

(54)

** Kurt Jensen guldsmed her sst bekendte at være Jens Nielsen, forpagter på Gesinggård, skyldig
113 sletdaler efter hans obligation, hvorfor han pantsætter ham sin staldgård liggende uden
Østerport.

16/5 1664.

** Johan Koop her sst med en opsættelse af bytinget 4/4 sidst forleden stævnede Mads Sørensen
Bager sst for 25 sletdaler, som han blev tilfundet at betale.

(55)

** Christen Olufsen skrædder her sst hans beskikkelsesmænd havde været hos Maren Nielsdatter og
talte med hendes mor Margrete Baysdatter og begærede, at hun ville skille ham ved det træboskab
og varer, hun havde ladet indsætte hos ham på et kammer, og Margrete Baysdatter lovede, at det
skulle blive henført og ikke længere blive ham til nogen forhindring.

** Rasmus Pedersen Hadsten her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Søren Christensen i Bjerregrav, synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skader han havde, og
han havde fået et slag over det ene øje, som han beskyldte Jens Andersen i Bjerregrav for at have
gjort ham.

(56)

** Kirsten Christensdatter i Gerning fremkom, eftersom hun tiltales af Maren Havrums for 3
rigsdaler, som hun ved højeste ed benægtede at være hendes salig mand skyldig, og det var betalt.

** Søren Jensen Bager her sst. Niels Nielsen gav hans stedfar Søren Bager afkald for al hvis arv,
han kunne tilfalde efter hans salig mor, som boede og døde her sst.

23/5 1664.



(57)

** Johan Cuur apoteker her sst opsagde den gård, han iboer, som tilhører Peder Lassen.

6/6 1664.

** Anker Pedersen her sst fordrede dom over borgmester Peder Pedersen Trøy i Grenå for 5 daler,
som er resten af hans obligation til salig Peder Jensen Hadsten her sst, som er tilfaldet Anker
Pedersen i hans gælds fordring efter skiftebrevs formelding. sagen blev opsat 6 uger.

** Helvig Bendixdatter her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Jens Jensen guldsmed her sst med en opsættelse af bytinget 18/4 sidst forleden stævnede Morten
Guldarbejder og hans hustru Kirsten Ibs efter et tingsvidne af bytinget 4/4 sidst forleden angående
ærerørige ord, og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at eftersom samme sag synes
at hense til ærerørigt, så bør den for landsdommere at indkomme.

(58)

** Anne Lasdatter fremlagde en akkord lydende, at 19/5 1664 har efterskrevne gjort akkord med
deres bror salig hr Lave Gundesens efterleverske Anne Lasdatter her sst om deres arv efter ham,
hvorefter Christen Gundesen i Stubberup Christen Gundesen og Christen Pedersen i Stubberup på
sin hustru Dorte Gundesdatters vegne Villads Mortensen i Hedegård på sin egne og søsters vegne
Karen Madsdatter, Villads Christensen i Rougsø på sin og hans søskendes vegne, nemlig Gunde
Christensen Morten Christensen Mette Christensdatter Else Christensdatter Maren Christensdatter
gav Anne Lasdatter afkald for arv.

(59)

** Morten Brøchner handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 18/4 sidst forleden
stævnede efterskrevne, som blev tildømt at betale.

(60)

13/6 1664.

** løjtnant Claus Starch fremlagde et skriftligt vidne af løjtnant Henrik Weich angående den
akkord, Claus Starch med Christen Jensen i Ris, belangende Silkeborg kros afståelse, oprettet har,
således at han har lovet at give Christen Jensen 500 rigsdaler derfor efter hans obligation, dateret
3/7 1663.

** borgmester og råd lod i rette føre en tyv Mads Olufsen, barnfødt i Vinkel i Højslev sogn ved
Stårupgård, som for tyveri af en læderspand, som han havde stjålet ved ildebrand i Dytmærsken, i
byens fængsel havde været indsat, og derfor blev dømt til at straffes til Bremerholm i jern i KM
arbejde.

(61)



** borgmester og råd lod fremlægge en skriftlig klage over Jørgen Jensen snedker og hans svend
Peder Jørgensen her sst, for de skal have optændt en stor ild med høvlspåner i Niels Vorups gård,
han har af ny ladet opbygge på Brødregade, dem fattige mand og naboer til højeste fare.

** borgmester og råd et vidne. efterskrevne vidnede, at de så en stor ild i Niels Vorups bryggers i
nogle høvlspåner, som brændte både i skorstenen og udenfor, og høvlspåner med ild i fløj ovenud af
skorstenen.

** Maren Nielsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 2/5 sidst forleden stævnede efterskrevne,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(62)

20/6 1664.

** Jørgen Lauridsen her sst lod med høringer fordele efterskrevne.

** borgmester og råd lod fremlægge en beskikkelse til Matias Sørensen, sejermager og degn til skt
Mortens kirke, eftersom han 25/4 har fremvist et KM meddelte åbne brev, at han er betroet en
klokker bestilling her sst at betjene, hvorfor de straks har ladet indkalde den klokker, som byens
klokker sejerværk, såvel det sejerværk i kirken har betjent, og fra ham taget nøglerne og på stedet
tilbudt Matias Sørensen dem, men han ville dem ikke annamme, men er af byen bortrejst, og ikke
nogen anden til sin tjeneste forordnet, men ladet alting henstå i sådan uskikkelige måder for
indbyggerne, og de har ikke nogen anden imod KM bevilling dertil betroet, hvorfor de har begæret
Matias Sørensens svar på denne beskikkelse, og beskikkelsesmændene vidnede, at de ikke havde
kunnet få noget svar af ham.

(63)

27/6 1664.

** Niels Christensen Vorup her sst til 4.ting opsagde den gård, han iboer, som tilhører Tomas
Poulsen sst.

** Johan Wedinge borger her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Matias Clausen her sst fordrede dom over Christen Simonsen buntmager sst for 20 rigsdaler, han
er ham skyldig på hans fædrene arv efter hans forpligts formelding. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Pedersen Hadsten her sst lod fordele efterskrevne.

** Karen Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(64)

** Christen Korning her sst. Maren Nielsdatter, salig Jens Christensen Mollerups sst, bekendte at
være ham skyldig 30 sletdaler efter hendes obligation, dateret 3/1 1663 MND



4/7 1664.

** Bertel Andersen kræmmer her sst til 4.ting lod opsige doktor Søren Hofmands børns formynder
den gård og ejendom, han nu påboer og besidder, som han ikke længere vil besidde eller svare til.

(65)

** Maren Nielsdatter her sst til 4.ting lod udvise efterskrevne af de våninger, de nu iboer.

** Niels Nielsen i Ulstrup fordrede dom over Peder Nielsen Worm her sst efter en skriftlig fuldmagt
fra Ove Lauridsen sognedegn i Skamstrup og Jacob Lauridsen skolemester i Tølløse til deres svoger
Niels Nielsen i Ulstrup ved Hagsholm i Hovlbjerg herred til at annamme al hvis arvepart på deres to
søstres vegne, nemlig Margrete Lauridsdatter og Mette Lauridsdatter, kan være arveligt tilfaldet
efter deres salig forældre Laurids Christensen kaptajn og Lisbet Jacobsdatter, som boede og døde i
Randers, som Peder Nielsen var formynder for, og satte i rette, om ikke Peder Nielsen Worm burde
gøre regnskab for deres egne og deres søstres arv. sagen blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen her sst lod udvise efterskrevne af de våninger, de nu iboer.

(66)

** Mikkel Sørensen rådmand fremlagde en hoveddele af bytinget 27/6 1663 angående udlæg i
Maren Nielsdatters, salig Jens Nielsen Mollerups, boværelse i efterskrevne løsøre, som tilsammen
blev 35 daler, og videre fandtes ikke, som dygtig var til vurdering, og nu tilbød Mikkel Sørensen
Maren Mollerups forskrevne gods til løsning inden 6 uger.

11/7 1664.

** hr Christen Johansen hospitalspræst her sst fremlagde et underskrevet syn på den gård, Christen
Jensen Volstrup forstander sst påboer.

(67)

** Jørgen Lauridsen her sst fremlagde en beskikkelse til salig Poul Pedersen Skovs hustru
Christence Henriksdatter, som havde beskyldt en af hans piger for at have taget seks af hendes
kyllinger i hans have og båret dem hjem i sit forklæde, og havde kaldt hende en tyv, og spurgt
hende, om hun tjente hendes husbond for at stjæle, og han bad hende svare, om hun ville være sine
ubesindige ord gestendig, hvortil hun havde svaret, at hun så en af hans piger i et gult skørt tog dem
i hans have.

** fru Cathrine, salig Jacob Nielsens her sst, fordrede dom over Niels Christensen Vorup,
formynder for salig Maren Andersdatter Bays barn, for efterskrevne restants, som salig Maren
Andersdatter er skyldig til salig Søren Hofmands børn. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Peder Rasmussen Vissing her sst fordrede dom over efterskrevne, der iblandt Maren
Andersdatter, salig Poul Jensen Spliids efterleverske sst. sagen blev opsat 6 uger.



** Mads Hansen rådmand fordrede dom over Mads Sørensen Bager her sst for 31 sletdaler og en
kakkelovn. sagen blev opsat 6 uger.

18/7 1664.

** Mikkel Tygesen rådmand med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 6/6 sidst forleden stævnede borgmester
Peder Pedersen Trøy i Grenå for 5 daler, som rester på hans obligation, dateret 26/9 1656, som han
blev tildømt at betale.

(69)

** Laurids Nielsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

25/7 1664.

** Maren Christensdatter Smeds med høringer lod fordele efterskrevne.

(70)

** Anders Carlsen her sst fordrede dom over Tomas Pedersen Hadsten sst for 10 rigsdaler efter
hans obligation. sagen blev opsat 6 uger.

** fru Cathrine, salig Jacob Nielsens her sst, lydeligt med seks høringe lod fordele efterskrevne for
husleje og agerleje til salig doktor Søren Hofmands og Gertrud Pedersdatters børn.

** Rasmus Nielsen Kragballe. Jens Vognsen på hans hustru Sidsel Rasmusdatters vegne og Niels
Knudsen på Kragerø på hans hustru Maren Rasmusdatters vegne gav ham afkald for arv efter deres
salig far Rasmus Mogensen Galten, som boede og døde i Randers.

** Niels Christensen Vorup her sst fremkom, eftersom han tiltales af Maren Nielsdatter efter dom
13/7 1664 for 8 rigsdaler for husleje og agerleje på Niels Pedersen, salig Maren Andersdatters barns
vegne, som han er formynder for, og betalte gælden med en liden sølvkande, vejede 16 lod.

(71)

** Jørgen Lauridsen her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at salig Poul Skovs hustru
Christence Henriksdatter råbte til hans pige i hans have på Brødregade: din tyv, er det din husbonds
vilje, at du skulle stjæle 6 kalkunske kyllinger, og du skal få skam derfor.

1/8 1664.



** Kurt Jensen guldsmed her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans gård, hvor hans lejder var
forrådnet at årsag noget jord, som ligger i Jacob Smeds gård, som indskyder vandet på Kurt Jensens
hus.

** Jacob Pedersen Smed her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, han iboer, for hvis
brøstfældighed derpå befindes.

(72)

** Maren Nielsdatter her sst lod fordele efterskrevne gældnere, der iblandt Anne Rasmusdatter salig
Knud Snedkers.

** Jens Nielsen rådmand fordrede dom over mester Christen Badskær sst for adskilligt husgeråd og
boskab, som hans hustru Lene Jensdatter har lånt ham og hans hustru i deres store trang, som de har
haft hos sig på det 4.år, som han formener, han bør levere ham igen så gode, som han det
annammede. sagen blev opsat 6 uger.

** hr Christen Johansen hospitalspræst her sst fordrede dom over Jens Madsen i Knejsted for 9
daler, som rester af Jens Poulsens brev sst, som han er forlover for, udgivet til salig Johan Jørgensen
apoteker her sst, som er hr Christen Johansen arveligt tilfaldet. sagen blev opsat 6 uger.

(73)

** Jørgen Lauridsen borger her sst fordrede dom over Christence Henriksdatter, salig Poul Pedersen
Skovs efterleverske sst, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 11/7 sidst forleden, og dernæst et
tingsvidne af bytinget 25/7 sidst forleden, og hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(74)

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk solgte og skødede til Anders Andersen Prim borger her sst hans
anpart i den gård, salig Jon Christensen iboede og fradøde, efter skiftebrevs formelding 53 sletdaler.

** Peder Pedersen Vissing med seks høringer lod fordele efterskrevne.

8/8 1664.

(75)

** Mads Hansen rådmand fordrede dom over Christen Simonsen buntmager her sst for 50 sletdaler
med rente fra 1656. sagen blev opsat 6 uger.

** mester Christian Badskær fordrede dom over Jens Nielsen rådmand her sst for 28 rigsdaler for
medikamenter til ham hans hustru og børn. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester og råd her sst fordrede dom over Rasmus Pedersen hattemager for hvis, han har
under værgemål for salig Peder Pedersen hattemagers datter Mette Pedersdatter, som bedrager sig
til 257 sletdaler, som han straks bør fra sig levere. sagen blev opsat 6 uger.



15/8 1664.

** Jens Olufsen Trang her sst begærede sit skudsmål, og efterskrevne vidnede, at han er barnfødt i
Randers, og han har skikket sig ærligt og vel al den stund han har været under hans læremester
Rasmus Pedersen hattemager sst hattemagerhåndværket at lære.

(76)

** Niels Jensen byfoged her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Nielsen forrige boende i Ulstrup med en opsættelse af bytinget 4/7 sidst forleden stævnede
Peder Nielsen Worm her sst angående hvis arv, Margrete Lauridsdatter og Mette Lauridsdatter kan
være arveligt tilfaldet efter deres salig forældre Laurids Christensen kaptajn og Lisbet Jacobsdatter,
som boede og døde i Randers, efter efterskrevne skiftebrev, hvilket løsøre, Mikkel Jensen skomager
børnenes stedfar og Peder Nielsen Worm til sig annammede på børnenes vegne, og Mikkel Jensen
lover at forskaffe den salig kvindes søn Jens Lauridsen sin resterende klæde og føde til juli 1642,
hvorefter blev fremlagt Peder Worms vidtløftige opskrift, og der blev afsagt, at Peder Nielsen bør
med Niels Nielsen at indkomme for overformyndere, og Peder Worm at medtage skiftebrev og
regnskaber.

(78)

22/8 1664.

(79)

** Christen Nielsen og Poul Bertelsen her sst. Kirsten Pedersdatter Hattemagers her sst vidnede, at
da hun var i Mariager nogle hatte at ville sælge, da kom Melchior Hansen og Jochum Ottesen i
Mariager og overfaldt Christen Nielsen Prim og slog ham med en fork og en stage, og hvis han ikke
var blevet hjulpet ind i salig Johan Kals hus, var han ikke kommet fra dem med livet, og ydermere
så hun, at de samme samt Anders Christensen skipper slog Poul Bertelsen, så han lå besvimet over
tingstokken.

** Jens Jonsen skomager her sst. efterskrevne vidnede, at da de 1/8 var til Mariager marked, da
Melchior Hansen og hans medbrødre overfaldt de Randers folk, som var rejst til marked deres brød
at fortjene, da hverken så eller hørte de, at Jens Jonsen gjorde Peder Sørensen nogen skade.

** Christen Prim her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis sår og skader, han havde, og han havde
blodige sårmål på arme og ben og hans kjole var udrevet i den ene side, som han beskyldte
Melchior Hansen og Jochum Ottesen i Mariager for at have gjort, og ligeledes afhjemlede syn på
Jens Sørensen her sst, som havde blodige slag, som han beskyldte Melchior Hansen byskriver i
Mariager for at have gjort ham på Mariager gade på fri marked, og dernæst afhjemlede de syn på
Poul Bertelsen, som var blå omkring øjet, så synet på øjet var i stor fare, og havde blodige sårmål,
hvilket han beskyldte Melchior Hansen Anders Christensen skipper og Jochum Ottesen i Mariager
for at have gjort ham på Mariager marked.

(80)



** Niels Christensen Vorup her sst, at eftersom han tiltales af fru Cathrine, salig Jacob Nielsens, for
12 rigsdaler husleje, så betalte han for retten med et sølv karsken og en barettes klædning trøje og
bukser.

29/8 1664.

** Jens Jensen Hadsten i Sønderbæk med en opsættelse af bytinget 18/7 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(81)

** Jørgen Lauridsen her sst. Christen Lassen Vævers søn Søren Christensen vidnede, at han
hverken så eller hørte eller vidste noget om de omtvistede kyllinger, som Jørgen Lauridsens pige
skulle have båret hjem i hans gård fra hans have.

5/9 1664.

** Matias Clausen handskemager med en opsættelse af bytinget 27/6 sidst forleden stævnede
Christen Simonsen buntmager her sst for 20 rigsdaler, som han er ham skyldig på hans fædrene arv
efter hans forpligt, dateret 12/4 1663, som han formente, at han burde betale, men da Christen
Simonsen ikke havde rede penge, rettede han for sig med efterskrevne gode varer, som blev
vurderet, og derefter afsagt dom, at Christen Simonsen derfor bør for ydermere krav fri at være.

(82)

12/9 1664.

** hr Christen Johansen her sst med en opsættelse af bytinget 1/8 sidst forleden stævnede Jens
Madsen i Knejsted for 8 daler, som rester på Anders Poulsens efterskrevne obligation der sst, som
han er forlover for, dateret Randers 28/4 1654, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Jørgen Lauridsen her sst. at eftersom han begærede dom over Christence Henriksdatter, salig
Poul Skovs, for nogen tvistighed dem var imellem anlangende nogle kyllinger, så nægtede hun ved
højeste ed og oprakte fingre, at hun ikke vidste andet med Jørgen Lauridsen og hans folk end al ære
dyd og godt.

(83)

** Maren Andersdatter Spliids fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

19/9 1664.

(84)



** borgmester og råd her sst med en opsættelse af bytinget 8/8 sidst forleden stævnede Rasmus
Pedersen hattemager sst for hvis, han har under værgemål for salig Peder Pedersen Hattemagers
datter Mette Pedersdatter, som er 257 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 8/8 sidst forleden stævnede Christen
Simonsen buntmager sst for 100 sletdaler med rente fra 1656 efter hans efterskrevne obligation,
dateret 16/12 1654, som han blev tildømt at betale.

26/9 1664.

(85)

** Niels Sørensen Holm. synsmænd afhjemlede syn på hans slag og skader, som han beskyldte Jens
Lassen i Vinge for at have gjort ham.

** Niels Sørensen Holm gav stor last og klage over Jens Lassen i Vinge, for han udenfor byen har
slået ham et blåslag med en vognkæp.

** Anders Jensen Gesing her sst fremlagde et købebrev, hvormed Anne Lasdatter, salig hr Lave
Gundesens efterleverske sst, sælger til ham halvparten i den gård på Hovmeden, som han nu påboer,
hvorefter hun lod ham samme gård og ejendom tilskøde.

(86)

3/10 1664.

** Mikkel Sørensen rådmand. efterskrevne vidnede, at straks efter Henrik Rantzau kvitterede
Dronningborg, og de Hamburgere ved deres fuldmægtig annammede Dronningborg slot og de to
fiskegårde og et rusestade, som ligger østen for Randers bro, da lod han bruge samme fiskeri og
forpagtede det bort, indtil Mikkel Sørensen fik det i forpagtning, som var 11/10 1662, og
desmidlertid ikke hørte eller fornemmede de, der var nogen tvistighed om samme fiskeri.

(87)

** hr Christen Johansen hospitalspræst og kapellan til skt Mortens kirke. efterskrevne vidnede, at de
på hans vegne havde været i Christen Jensen forstanders hus og forbød ham at bortflytte noget af
hvis, som findes nagelfast i den gård, han påboer, som hr Christen Johansen sig har til forhandlet
efter købebrev og synsvidnes formelding.

** Peder Andersen på Lyngsbækgård fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

10/10 1664.

** Niels Mogensen borgmester fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(88)



** Niels Sørensen Holm i lille Torup lyste Jens Lassen i Vinge et fuldt vold til, for han har
overfaldet ham og slået ham med en vognkæp.

** Niels Sørensen i lille Torup opkrævede sandemænd over Jens Lassen i Vinge, som har slået ham
med en vognkæp, deres ed og tov at gøre efter loven.

17/10 1664.

** hr Jens Block i Borup med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mads Hansen rådmand fordrede dom over Jens Jensen Skomager her sst for 100 sletdaler
resterende efter hans obligation. sagen blev opsat 6 uger.

(89)

** Kirsten Pedersdatter her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Sørensen Holm begærede fylding på sandemænd deres ed og tov over Jens Lassen i Vinge
at gøre, for han har slået ham et blåslag på hans aksel, og fremlagde et synsvidne af bytinget 26/9
sidst forleden, og et klagevidne af bytinget 26/9 sidst forleden, og dernæst et tingsvidne af
Middelsom herredsting 1664 fredag næst efter skt Mikkelsdag, hvorefter sandemændene gjorde
deres ed og tov således, at da det ikke bevises med nøjagtigt vidnesbyrd, svor de ham fri.

(90)

24/10 1664.

** Ove Juel med en opsættelse af bytinget 12/9 sidst forleden stævnede Mikkel Sørensen rådmand
samt Niels Mogensen borgmester her sst angående nogle laksegårde i Randers fjord, som Mikkel
Sørensen i brug har, og ikke skal befindes fra KM med Dronningborg at være afhændet, hvorfor
Ove Juel formener, at Mikkel Sørensen pligtig er at betale til KM tilbørlig afgift, og fremskaffe
hjemmel til samme laksegårde at bruge, hvorpå blev fremlagt KM missive til Ove Juel dateret
København 31/3 1664, hvorimod Mikkel Sørensen lod fremlægge et tingsvidne af bytinget 3/10
sidst forleden, og derefter Søren Jespersen og salig Jens Rasmussen Nøragers fæstebrev, dateret
Randers 22/2 1662, og derefter Mikkel Sørensens fæstebrev, dateret 11/10 1662, og derefter
fremlagde to missiver, og borgmester Niels Mogensen lod fremlægge KM skøde på Dronningborg
og dets rette tilliggende til Anne, salig Lucas von Sprechelsens efterleverske, samt Jochum
Bechmand, dateret København 9/11 1661, hvorpå blev afsagt dom, eftersom Anne, salig Lucas von
Sprechelsens, og Lisbet Jochum Bechmands har bortforpagtet de to laksegårde til Mikkel Sørensen
uden føje, så bør han af samme laksegårde betale den tilbørlige afgift til KM, og samme laksegårde
og fiskeri herefter af følge KM.

(94)

** Margrete Andersdatter, salig Niels Jensen Mollerups efterleverske her sst. Christen Mollerup
boende i Vorning på sine egne og sin mor Maren Mollerups vegne og på sin søster Inger Jensdatters
vegne, og Peder Madsen i Ørsted på sin hustru Maren Jensdatters vegne gav hende afkald for al hvis
arv, som de samtlige arveligt kunne være tilfaldet efter salig Niels Jensen Mollerup.



** Mads Hansen rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

31/10 1664.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst med en opsættelse af bytinget 12/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(95)

** Niels Christensen Møller her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Jørgen Christensen her sst fordrede dom over Rasmus Christensen i Lystrup for 3 rigsdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

(96)

7/11 1664.

(passerede intet)

14/11 1664.

** David Junge af Hamburg fordrede dom over Morten Brøchner handelsmand her sst for 4988
mark lybsk, og fremlagde et skriftligt indlæg, og derefter en obligation på 166 rigsdaler, dateret
5/10 1661, samt en anden obligation på 766 rigsdaler, dateret 6/2 1662, og derefter en obligation på
900 mark lybsk, dateret 21/2 1663, og en obligation på 1028 mark lybsk, dateret 9/6 1662, samt
flere obligationer, og derefter fremlagde en ekstrakt på Morten Brøchners gæld, hvorefter Morten
Brøchner blev tildømt at betale sine håndskrifter.

(99)

** Tomas Poulsen her sst fordrede dom over Christen Simonsen buntmager sst for 6 daler, han ham
skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Baltser Jensen Bay lod vurdere en sort klædekåbe for 7 sletdaler, som var ham pantsat af Anders
Sadelmager, som blev tilbudt at indløse den.

** Christen Søndergård her sst lod fordele efterskrevne.

(100)

21/11 1664.

** borgmester Niels Mortensen med en opsættelse af bytinget 10/10 sidst forleden stævnede Matias
Sørensen sejermager her sst og hans medfølgere, for de imod KM skøde har udtaget 30 tønder rug
80 tønder havre af Dronningborg og bortført, hvortil de ingen føje har haft, og satte i rette, om de



ikke bør samme korn igen at levere på Dronningborg, og fremlagde hans skriftlige indlæg, at
eftersom hans principaler Anne, salig Lucas von Sprechelsens, og Lisbet, salig Jochum Bechmands,
af Hamburg har været forårsaget Matias Sørensen for Højesteret at indstævne, formedelst en dom
han til Støvring herredsting 1663 over dem forhvervet har anlangende nogen degneløn, som af
landsdommerne er konfirmeret, og han formoder ikke, der tilkommer Matias Sejermager nogen
degnerettighed af slottets kirke, som i mange år har ligget øde, hvorfor de for hans tiltale bør fri at
være, og fra sig levere hvis udlæg, han på Dronningborg bekommet har, og derefter fremlagde KM
skøde, som i tingsvidne er forfattet og af Støvring herredsting udstedt 8/1 1662, angående
Dronningborg slot, hvorimod Matias Sørensen fremlagde efterskrevne breve og dokumenter, først
en kopi af KM benådning angående hans klokkerbestilling, samt en landstingsdom udstedt 20/5
sidst forleden angående hans degnerettighed, og derefter fremlagde en landstingsdom af Viborg
landsting 7/10 sidst forleden udstedt, hvor han bliver tilkendt udlæg for sin degnerettighed, og
derefter KM åbne brev angående hans degnekald, hvorefter blev afsagt dom, eftersom Matias
Sørensen efter sidste udgange KM befaling af de Hamburger ingen føje skal have haft dem for
sådan sin fordring at molestere, så bør han samme korn fra sig at levere.

(102)

** Rasmus Rasmussen Elkær her sst fordrede dom over sin bror Clemend Rasmussen i Robdrup for
efterskrevne, han til adskillige tider 1655 af ham bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

(103)

** fru Cathrine, salig Jacob Nielsens her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, Niels Lassen
Lem påboer og Bertel Andersen kræmmer afflyttede, for hvis brøstfældighed, derpå fandtes.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over Christen Lauridsen skomager sst for 9 daler
husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(104)

28/11 1664.

** Mads Poulsen borgmester her sst stævnede Morten Brøchner sst for 400 rigsdaler, han har lånt
ham til hans næring, efter hans strenge forpligt, dateret Randers 16/1 1656, som han blev tildømt at
betale.

(105)

** Christen Jensen Korning her sst fordrede dom over Jørgen Lauridsen for 7 sletdaler på byens
vegne for hans barns begravelsessted. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 17/10 sidst forleden stævnede Jens Jonsen
skomager sst for 100 sletdaler, som rester på hans obligation, dateret 8/3 1662, som han blev
tildømt at betale.

** Søren Sørensen i Gesing fordrede dom over Christen Jensen Volstrup, forstander over Randers
hospital, for 121 rigsdaler efter hans obligation, hvilken obligation af salig Aksel Jensen, forrige



ridefoged på Kalø, til Peder Andersen på Lyngsbækgård er overdraget, og atter igen fra ham til salig
Aksel Jensens arvinger transporteret, dateret 21/8 1663 Christen Jensen Volstrup egen hånd, og
Søren Sørensen, som fuldmægtig for salig Aksel Jensens bror Palle Jensen foged på Ravnholt,
fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(106)

** Aksel Mogensen af Skanderborg lod fordele efterskrevne gældnere.

(107)

5/12 1664.

** Johan Koop handelsmand her sst begærede 4.ting over Søren Andersen murmand sst, for han
uden hans tilladelse har undveget hans akkorderede arbejde, hvortil han svarede, at han var gået af
hans arbejde 3-4 dage, men Johan Kops arbejde blev færdiggjort.

** Johan Koop fordrede dom over Søren Andersen murmand her sst for hans arbejde, han ikke har
villet færdiggøre, og fremlagde en antegnelse og opskrift på hvis penge og andet, han havde leveret
murmanden. sagen blev opsat 6 uger.

(108)

** Jens Nielsen Skriver rådmand her sst. Mikkel Pedersen Østrup, forrige KM bestalter ritmester,
bevilgede ham på sin mor sine medsøskende og egne vegne et lejersted i skt Mortens kirke med sten
pålagt, liggende i den store gang, som forrige tilhørte hans morfar salig Hans Jensen, fordum borger
i Randers, som derunder ligger begravet.

** Peder Lassen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

12/12 1664.

** Hans Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(109)

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom over Laurids Christensen i Ålborg for 17 sletdaler,
som Mads Hansens hustru Johanne Christoffersdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig bror
Poul Hemmer i Ålborg. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Pedersen skrædder her sst fordrede dom over Christen Jensen Korning sst for 47
sletdaler, som Christen Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig
far Søren Sørensen skrædder sst, som Christen Jensen er værge for. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Tovstrup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(110)



** Anders Bjerregrav her sst lod udvise Christen Lauridsen skomager sst af den gård, han iboer.

19/12 1664.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst og Jens Madsen i Bjerregrav tog hverandre i hånd, eftersom der
var faldet nogen tvistighed imellem dem, så formedelst den hellige julefest nu tilstunder og
godtfolks forbøns skyld afstod de al hvis tiltale, som de til hverandre kunne have.

** Christen Jensen Hornbæk her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Niels Rasmussen Trustrup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(111)

** Anders Jensen i Bjerregrav fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen her sst på licentiat Peder Lassen i København hans vegne fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Kirsten Pedersdatter Bagers her sst lod fordele efterskrevne.

** fru Cathrine salig Jacob Nielsens her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd og vargæld.

(2)

9/1 1665.

** Niels Vinter på Dalsgård fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(3)

** Tomas Poulsen her sst med en opsættelse af bytinget 14/11 sidst forleden stævnede Christen
Simonsen handskemager sst for 6 sletdaler, han er ham skyldig for 16 store vædderskind, som han
blev tildømt at betale.



(4)

** Christen Nielsen Prim lod vurdere en sort klædeskåbe for 14 sletdaler, som var ham pantsat af
Søren Mortensen i Mellerup.

** Niels Poulsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Andersdatter, salig Poul Jensen Spliids, med en opsættelse af bytinget 12/9 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere (dom ikke indført)

(5)

16/1 1665.

** Jacob Andersen Prim skomager. Johan Jensen Gielst, wohnhaftig i Kragerø i Norge, gav hans
svoger Jacob Andersen afkald for al hvis arv hans hustru Margrete Hansdatter kunne arveligt være
tilfaldet efter hendes salig forældre, som Johan Andersen havde haft under værgemål.

** Christen Johansen her sst fordrede dom over Jens Birk i Terp for 13 sletdaler. sagen blev opsat 6
uger.

** Morten Carstensen lod opsige den bod og våning, han påboede.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere for
resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(6)

** Anders Jensen Bjerregrav med en opsættelse af bytinget 21/11 sidst forleden stævnede Christen
Lauridsen skomager her sst for 9 daler husleje, som han blev tildømt at betale.

** Mads Hansen rådmand lod fordele efterskrevne gældnere.

** Hans Hansen her sst lod opsige den gård og ejendom, han nu påboer, som tilhører Poul
Christensen Bager sst.

(7)

** Hans Hansen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Jensen Hornbæk fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(8)

** mester Søren Hansen Bendtsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

23/1 1665.



** Niels Jensen byfoged her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Jens Pedersen i Tånum for 10 sletdaler og tre tønder,
han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(9)

** Mikkel Tygesen rådmand lod udvise efterskrevne fra de våninger og ejendomme, som de nu
iboer.

** Peder Nielsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Conrad Hygensen byskriver fordrede dom over Niels Sørensen Holm i lille Torup for
efterskrevne, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(10)

** Anders Jensen Bjerregrav lod læse og påskrive et gældsbrev, dateret 16/5 1657 lydende på 100
sletdaler, som Anne Vognsdatter, salig Søren Sørensen Skrædders, her sst er hans stedsøn Mourids
Christensen skyldig efter en obligations formelding.

** Jørgen Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over Christen Jensen Volstrup sst for 57
rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim fordrede dom over Hans Tomasen her sst for 11 daler. sagen blev opsat 6
uger.

** Rasmus København opsagde den bod, han iboer.

** Jens Bay i Tørslev fremkom, eftersom han tiltales af Peder Nielsen her sst for 4 sletdaler, og
lagde sin hånd på Peder Nielsens regnskabsbog, og med oprakte fingre benægtede, at han intet var
ham skyldig.

** Jacob Andersen Prim her sst lod vurdere efterskrevne, som var ham pantsat af nogle godtfolk,
som blev tilbudt at indløse det.

(11)

30/1 1665.

** Margrete Andersdatter med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Poulsen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



** Johan Koop her sst med en opsættelse af bytinget 5/12 sidst forleden stævnede Søren Andersen
murmand sst for hans arbejde, som han ikke har færdig gjort og fremlagde en antegnelse og opskrift
på hvis, han har leveret murmanden, som han blev tildømt at betale.

(12)

** Christen Nielsen Prim her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Rasmussen Elkær med en opsættelse af bytinget 21/11 sidst forleden stævnede Clemend
Rasmussen i Robdrup for efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

(13)

** Morten Mortensen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Jacob Prim skomager med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mette Akselsdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

(14)

6/2 1665.

** Christen Nielsen Prim lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Lassen Hinge med en opsættelse af bytinget 12/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(15)

** mester Christian Piper her sst lod opsige den gård, han påboer, som tilhører Karen Nielsdatter,
salig Jesper Lauridsens efterleverske sst.

** Peder Stormand fisker lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Nielsen her sst på licentiat Peder Lassen af København hans vegne og på egne vegne
fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 12/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(16)

** Niels Madsen løjtnant her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Jensen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne gældnere.



(17)

13/2 1665.

** mester Søren Hansen Bendtsen her sst fremlagde et købebrev, hvormed Jens Pedersen Ankersen
sælger til ham et stenhus og ejendom sst, hvorefter Anker Pedersen handelsmand sst med fuldmagt
af hans bror Jens Pedersen Ankersen skødede samme stenhus til ham.

** Niels Jacobsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(18)

** fru Cathrine, salig Jacob Nielsens her sst, med en opsættelse af bytinget 19/12 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

** Peder Lassen licentiat af København med en opsættelse af bytinget 19/12 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(19)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst med en opsættelse af bytinget 19/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Christen Jensen Hornbæk her sst med en opsættelse af bytinget 19/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Rasmussen Trustrup her sst med en opsættelse af bytinget 19/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(20)

** Helvig Bendixdatter, salig Antoni Carlsens, borgerske her sst lydeligt med seks høringer lod
fordele efterskrevne.

** fru Cathrine, salig Jacob Nielsens, her sst lod udvise efterskrevne fra de våninger, de iboer, og til
påske førstkommende skal afflytte.

** Jacob Andersen Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(21)

** mester Hans Dehn her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Esbensen i Kalundborg. Søncke Lauridsen her sst godvilligt udlagde ham den anpart i
salig Anders Christensen Bagers gård, som hans hustru Johanne Jespersdatter skal være berettiget,
nemlig 28 sletdaler, som skal være for resten på salig Anders Bagers brev, dateret 29/8 1661.



** Tomas Nielsen smed her sst på sin søn Niels Tomasens vegne lydeligt med høringer lod fordele
efterskrevne.

(22)

20/2 1665.

** Niels Andersen Vinter på Dalsgård med en opsættelse af bytinget 9/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

** Jacob Andersen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 9/1 sidst forleden stævnede Jens
Tomasen i Ilsø for 5 daler, som han blev tildømt at betale.

(23)

** Niels Poulsen her sst med en opsættelse af bytinget 9/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 9/1 sidst forleden stævnede efterskrevne,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(24)

** Bertel Andersen kræmmer her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anders Sørensen Østergård lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Anders Christensen Hornbæk her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

** Niels Christensen Vorup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(25)

** Poul Christensen Bager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Peder
Knudsens hustru Mette Mogensdatter i Hadbjerg og Knud Pedersens hustru Maren Nielsdatter i
Skader. sagen blev opsat 6 uger.

27/2 1665.

** Tønne Madsen, forrige skriver på Nyborg slot, fremlagde sit indlæg, at eftersom han i hans
barndom er tilfaldet en arv efter hans salig fars søster Sidsel Lasdatter, forrige borgerske her sst,
hvilken arv byens øvrighed hos hendes efterladte husbond Jens Andersen Spliid i rede penge har
ladet affordre, og han intet deraf hid indtil har bekommet, hvorfor er udgået KM befaling 29/8 1664
til borgmester og råd, at de ham for samme hans arv med billig rente uden vidtløftig ophold skulle
betale, dateret 27/2 1665, og dernæst fremlagde KM missive og en skriftlig kaldsseddel. varsel til



borgmester og råd, der iblandt Mikkel Tygesens datter Karen Mikkelsdatter Mads Hansens kone
Johanne Christoffersdatter og Morten Tygesens datter Anne Mortensdatter.

(26)

** Jørgen Obbesen med høringer lod fordele efterskrevne.

** Karen Nielsdatter her sst med an opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(27)

** mester Søren Hansen, sognepræst til skt Mortens kirke, stævnede efterskrevne gældnere, som
blev tildømt at betale deres gæld.

** Christen Jensen Hornbæk med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(28)

** hr Christen Johansen med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede Jens Birk i Terp
for 13 sletdaler, som han blev tildømt at betale, og det inden 15 dage, eller efter dets forløb at have
indvisning.

** Henrik Schridsmeyer fordrede dom over Niels Christensen i Krogsager for 9 daler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Martinus Seemand fordrede dom over Jørgen Henriksen Wortmand vintapper her sst for 50
sletdaler, som han ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

(29)

** Martinus Seemand. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befandtes i den bod
og våning, som Jørgen Henriksen Wortmand påboede.

6/3 1665.

** borgmester Niels Mogensen her sst fordrede dom over Conrad Hygensen Lindtorm byskriver sst
for 63 rigsdaler efter hans obligation, dateret 8/8 1663, som han blev tildømt at betale.

(30)

** Conrad Hygensen Lindtorm byskriver her sst med en opsættelse af bytinget 23/1 sidst forleden
stævnede Niels Sørensen Holm i lille Torup for hvis efterskrevne, han er ham skyldig, som han blev
tildømt at betale.

** Anker Pedersen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



(31)

** Jacob Andersen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 23/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Jens Pedersen Vintmølle med en opsættelse af bytinget 23/1 sidst forleden stævnede Christen
Jensen Volstrup forstander over hospitalet her sst for 57 rigsdaler efter hans obligation, dateret 24/8
1664, hvorimod Christen Jensen fremlagde opskrift på hvis, Jens Pedersen af ham bekommet har og
tilbød regnskab, hvorefter blev afsagt dom, at eftersom regnskab ikke kan ansees imod vitterlig
gæld, så bør Christen Jensen sin obligation at betale, og det inden 15 dage.

(32)

** Martinus Seemand her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som fandtes på
den bod ved hans gård, som Jørgen Pedersen vintapper havde iboet og afflyttet.

** Hans Hansen af Århus fordrede dom over Karen Mikkelsdatter, salig Anders Limes
efterleverske, her sst for 20 sletdaler efter hendes obligation. sagen blev opsat 6 uger.

(33)

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

** mester Hans Dehn her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Henrik Schridsmeyer og Tomas Hadsten her sst lod fordele efterskrevne.

13/3 1665.

** Mette Akselsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 30/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(34)

** Poul Christensen Bager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(35)

** Niels Lassen her sst lod fordele efterskrevne.

** Tomas Kragballe her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 30/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

(36)



** Niels Christensen Vorup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Hans Terkildsen af Ribe fordrede dom over Tomas Pedersen Hadsten her sst for 17 sletdaler,
som rester efter hans obligation, dateret 20/2 1662. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Mammen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(37)

20/3 1665.

** Peder Nielsen her sst på licentiat Peder Lassen af København hans vegne med en opsættelse af
bytinget 6/2 sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Jensen byfoged her sst. efterskrevne vidnede, at de i fredags mundtligt arresterede Jens
Pedersen i Tånum her i byen og forbød ham, at han ikke måtte drage her af Randers bys frihed, før
han talte Niels Jensen byfogeds minde for hvis, han ham skyldig er, nemlig 19 sletdaler.

(38)

** Niels Jensen byfoged her sst gav last og klage over Jens Pedersen i Tånum, for han ulovligt af
byens frihed er undveget, skønt han er blevet arresteret for gæld.

** Niels Jensen byfoged. synsmænd afhjemlede syn i Laurids Christensen Mollerups hus her sst på
hans pige Johanne Sørensdatter, som var blevet død i hans hus, og da så de, at hendes hovedlue og
hendes højre ærme var ganske vådt, og ikke de så nogen synsgerning eller sårmål på hende.

** Niels Jensen byfoged. synsmænd afhjemlede syn på en skibskarl Børge, som lå død på Mourids
Skibbyggers skude i hans køje, og han havde ingen sårmål eller synsgerning i nogen måder.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Jens Pedersen i Tånum for 10
sletdaler, han er ham skyldig for 3 tønder øl og tønderne med. sagen blev opsat 6 uger.

(39)

** Mikkel Sørensen rådmand fordrede dom over Niels Christensen i Krogsager for 13 sletdaler,
som rester på hans obligation. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen i Mikkelstrup lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Brændevin her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Maren Tveds her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(40)

** Niels Christensen Vorup her sst lod fordele efterskrevne gældnere.



3/4 1665.

** Niels Christensen Vorup med en opsættelse af bytinget 20/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(41)

** Anders Christensen Hornbæk med en opsættelse af bytinget 20/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Johan Koop her sst fremlagde et købebrev, hvormed Morten Brøchner sælger til ham den part,
som Peder Jensen og Lene Jensdatter er tilfaldet efter deres salig bror i salig Christen Tomasens
gård og ager, som han er tillagt at være formynder for, og dernæst fremlagde et andet købebrev,
hvormed hr Peder Jacobsen sognepræst i Favsing sælger til ham den part, han for sin gælds fordring
af borgmester og råd er udlagt i den gård, salig Christen Tomasen tilhørte, og ligeledes fra
borgmester og råd på den anpart i salig Christen Tomasens gård på 80 sletdaler, som Tønne Madsen
efter hans salig faster Sidsel Lasdatter er udlagt, hvorefter samme parter blev tilskødet Johan Koop,
den årlige jordskyld undtaget.

(43)

** Simon Sørensen her sst fremlagde et købebrev, hvormed Johan Koop sst sælger til ham den gård
og ejendom, salig Christen Tomasen forrige borger sst iboede og afflyttede, den årlige jordskyld
undtaget, hvorefter hans tilskødede ham samme gård og ejendom

(44)

** Peder Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Nielsen her sst fordrede dom over Niels Christensen i Sinding for hvis, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(45)

** Jens Mogensen her sst fordrede dom over Claus Hansen Vinholt sst for 11 rigsdaler, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Mortensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Lauridsen skomager med høringer lod fordele efterskrevne.

** Mette Pedersdatter her sst lod vurdere en kåbe, som var hende pantsat af Niels Knejsteds kone
Karen Terkildsdatter her sst, som hun blev tilbudt at indløse.

(46)

** mester Hans Dehn skomager her sst med en opsættelse af bytinget 13/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.



** Bertel Andersen kræmmer her sst med en opsættelse af bytinget 20/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(47)

** Poul Christensen Bager med en opsættelse af bytinget 20/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, hvoraf nogle benægtede gælden, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld inden 15
dage.

(48)

** Niels Jacobsen her sst ned en opsættelse af bytinget 13/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale.

** Niels Jensen byfoged og mons Peder Lassen gav last og klage over vognmændene, som boer i
Nørreport, for deres svin, som er gærdebrydere, og dersom de efter denne dag findes i deres haver,
og de fanger derover nogen skade på dem, da de så vidt at have skade for hjemgæld, og der foruden
at stande til rette for hvis skade, der er gjort.

** Niels Jensen byfoged lyste Jens Pedersen i Tånum et fuldt vold til, for han ulovligt af byens
frihed er bortdraget, skønt han er blevet arresteret for gæld.

** Niels Jensen byfoged opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre over Jens Pedersen i
Tånum, som af byens frihed er bortdraget.

(49)

10/4 1665.

** Martinus Seemand her sst, Christen Skeel Jørgensens ridefoged, med en opsættelse af bytinget
27/2 sidst forleden stævnede Jørgen Henriksen Wortmand forrige her sst for 60 sletdaler efter hans
obligation, dateret 23/6 1664, som han blev tildømt at betale.

(50)

** Anne Andersdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens, fordrede dom over Hans Tomasen her sst
for 67 sletdaler efter hans obligation, dateret 10/2 1660 Hans Tomasen egen hånd, hvilken gæld han
blev tildømt at betale, og det inden 15 dage.

(51)

** Henrik Schridsmeyer her sst med en opsættelse af bytinget 27/2 sidst forleden stævnede Niels
Christensen i Krogsager for 9 daler efter hans regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.



** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

(52)

** Claus Beyer her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Jespersen felbereder. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne havde forbudt Søren
Ibsens hustru her sst at bortflytte eller afhænde noget af det tømmer, de har liggende i hans bo, før
de ham for deres resterende husleje har kontenteret.

(53)

** Mads Poulsen borgmester her sst. efterskrevne vidnede, at de med byfoged Niels Jensen efter
forrige dom af 28/11 1664 havde været i Morten Brøchners bo her sst for at gøre Mads Poulsen
udlæg for 662 rigsdaler, og de gjorde udlæg i efterskrevne boskab, hvilke udlagte varer bedrager sig
til 331 daler efter vurdering, som Morten Brøchner blev tilbudt at løse inden i dag måned.

(54)

** Niels Jensen KM byfoged begærede fylding på sandemænd for deres ed og tov at gøre over Jens
Pedersen i Tånum, for han ulovligt er bortdraget af Randers bys frihed, da han samme tid mundtligt
var arresteret for gæld, og fremlagde arrest tingsvidne af bytinget 20/3 sidst forleden, og et
tillysningsvidne af bytinget 3/4 sidst forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov og
svor Jens Pedersen et fuldt vold over.

17/4 1665.

(55)

** Tomas Rasmussen Kragballe med en opsættelse af bytinget 6/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** mester Søren Hansen her sst lod fordele efterskrevne for hovedgæld.

** Maren Tveds her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(56)

** Karen Nielsdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

24/4 1665.

** Laurids Mikkelsen i Voldum fordrede dom over Conrad Hygensen Lindtorm byskriver her sst
for 3 års landgilde, han har oppebåret af Christen Rasmussen i Selling og Tomas Sørensen i Galten,



hvilket ham af Oluf Rosenkrantz til Egholm er overdraget, og derefter blev fremlagt samme
overdragelse. sagen blev opsat 6 uger.

(57)

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over Niels Lassen Lem, borger sst for 6 daler. sagen
blev opsat 6 uger.

(58)

** Niels Jensen byfoged her sst. efterskrevne sandemænd, som for 14 dage siden havde været i
lovligt forfald at gøre deres sandemandstov over Jens Pedersen i Tånum, de svor ham nu, som deres
medbrødre, et fuldt vold over.

1/5 1665.

** Maren Jensdatter Tveds her sst med en opsættelse af bytinget 20/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(59)

** Morten Guldarbejder her sst fordrede dom over Jens Jensen guldsmed sst angående noget
guldarbejde, han skulle hjælpe ham med, og da blev borte 2 1/2 lod guld af 16 lod guld. sagen blev
opsat 6 uger.

** Søren Andersen her sst. doktor Niels Bendtsen i Ålborg solgte til ham den part, han arveligt er
tilfaldet efter hans salig morsøster Margrete Poulsdatter i en have uden Vesterport.

(60)

8/5 1665.

** Johan Koop her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen Hornbæk her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

(61)

22/5 1665.

** Peder Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 3/4 sidst forleden stævnede Niels
Christensen i Sinding for 3 sletdaler lånte penge, som han blev tildømt at betale.

** Jens Jensen Mogensen her sst med en opsættelse af bytinget 3/4 sidst forleden stævnede Claus
Hansen Vinholt sst for 11 rigsdaler for adskillige varer, som han blev tildømt at betale.

(62)



** Rasmus Nielsen Kragballe fordrede dom over Christen Simonsen buntmager og Niels Simonsen
sadelmager, hver for 2 daler, som deres salig far Simon Christensen skal være ham skyldig for øl
1/2 1657. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Wilder af Lübeck fordrede dom over Claus Hansen Vinholt her sst for 180 sletdaler efter
hans obligation, dateret 15/2 1664, Claus Hansen Vinholt egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Hansen rådmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(63)

** Anne Vognsdatter her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Søren Lauridsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** borgmester og råd her sst stævnede hr Niels Pedersen i Galten for synsmænds opkrævelse til at
syne den gård, salig Frederik Jørgensen har påboet og ejet, hvis brøstfældighed på den findes kan,
den ulykkelige ildebrand har forårsaget, og derefter den at sætte og taksere.

(64)

** Hans Madsen Værum her sst. efterskrevne vidnede, at mens Jens Jensen tjente Hans Madsen,
førte ham møg i Hans Madsens møddingsted på marken ned husbondens heste og vogn, og efter han
kom af hans tjeneste, førte han møg af samme møddingsted med sine egne heste og vogn og det
bortagede på sin egen ager.

** Karen Nielsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 10/4 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(65)

29/5 1665.

** Niels Christensen Vorup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Nielsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Gudmund Hansen bødker lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(66)

** Mikkel Lassen her sst fremlagde et pantebrev, udstedt af Peder Pedersen, lydende på 10
sletdaler, hvorfor han pantsætter Mikkel Lassen en ager, liggende på Randers mark.



** Karen Nielsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 17/4 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale.

(67)

** Hans Hansen i Århus med en opsættelse af bytinget 6/3 sidst forleden stævnede Karen
Mikkelsdatter, salig Anders Limes her sst, for 20 sletdaler efter hendes obligation, som hun blev
tildømt at betale.

** Johan Widiche her sst fordrede dom over Mogens Poulsen Hornbæk sst for 40 alen blårgarn, en
alen for 10 skilling, som han har leveret ham. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Hans Terkildsen af Ribe fordrede dom over Tomas Pedersen Hadsten her sst for 17 sletdaler
efter hans obligations formelding. sagen blev opsat 6 uger.

** Mette Akselsdatter her sst fordrede dom over Christen Smed sst for resterende husleje. sagen
blev opsat 6 uger.

** borgmester og råd her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade, som Christen Markmand og
hans hustru havde, og hun havde en blå plet på armen, som hun beskyldte Hans Dunckel for at have
gjort med en kniv.

(69)

5/6 1665.

** Hans Madsen Værum her sst. efterskrevne vidnede, at Hans Madsens tjener Jens Jensen pløjede
en ager med hans mor Inger Jacobsdatters heste og plov, som Anders Christensen har i leje.

(70)

** Hans Madsen Værum her sst gav last og klage over hans forrige tjener Jens Jensen, for han
ulovligt har ført møg af hans møddingsted.

** borgmester og råd her sst stævnede hr Niels Pedersen i Galten for syn, og synsmænd afhjemlede
syn på den gård, salig Frederik Jørgensen har påboet og ejet, hvis brøstfældighed derpå findes,
forårsaget af den store ildebrand, hvoraf en del var afbrændt, og de takserede den for 800 sletdaler.
varsel til hr Niels Pedersen i Galten mester Søren Hansen Bendtsen sognepræst til skt Mortens kirke
og Christen Nielsen Prim her sst samt overformynderne.

(71)

** Karen Christensdatter, salig Jens Pedersen Spliids. Anne Nielsdatter, Niels Bendtsen vognmands
hustru, og andre vidnede, at Karen Spliids afkøbte Peder Nielsen Skriver et hvidt galtsvin, som hun
gav ham 5 sletmark for.



** Karen Christensdatter Spliids her sst. efterskrevne vidnede, at Anders Sørensen i Vellev hastigt
indløb i hendes gård uden al forlov og skar øret af et af hendes svin.

** Rasmus Pedersen hattemager. efterskrevne vidnede, at han afkøbte Peder Nielsen Skriver i lille
Torup to hvide galtsvin på Adelgade her sst.

** Rasmus Pedersen hattemager. efterskrevne vidnede, at Anders Sørensen i Vellev kom løbende
ind i hans gård uden al forlov og skar øret af et af hans svin.

(72)

** Kirsten Mortensdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

12/6 1665.

** Margrete Keldsdatter, salig Rasmus Sørensen Slemmings hustru. efterskrevne vidnede, at da
Rasmus Sørensen skibbygger af Randers havde gjort Rasmus Christensen af Mariager hans skude
færdig, da drak de venner hustruer og børns skål og velstand i al venlighed og kærlighed, og der var
ingen tvistighed imellem dem, og da Rasmus Christensen ville køre hjem, så ville han give et
æresskud og tog til sin flintbøsse, som sad i vognen, da gik den for tidligt af, og gik løs imod hans
vilje, og vidste ikke han gjorde skade dermed. varsel til salig Rasmus Christensens hustru Mette
Jensdatter i Mariager.

(73)

** Mads Hansen rådmand her sst fordrede dom for dele over Jens Andersen her sst for 12 sletdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

** Frederik Envoldsen rådstueskriver her sst fordrede dom over Christen Jensen Volstrup
hospitalsforstander sst for 4 rigsdaler, som han er ham er skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen Ring her sst fordrede dom over Jens Nielsen Ring sst for en tønde øl 2 rigsdaler.
sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Guldarbejder her sst. eftersom han og Jens Jensen guldsmed har været i nogen tvistighed
med hverandre anlangende 2 1/2 lod guld, da for retten afstod Morten Guldarbejder al tiltale.

** Hans Madsen her sst. hans forrige tjener Jens Jensen begærede, at han ville forlade ham hans
forseelse anlangende det møg, han af Hans Madsens møddingsted har ført på sin egen ager.

(74)

19/6 1665.

** Laurids Knudsen af Køge fordrede dom over Jens Nielsen rådmand her sst angående to
håndskrifter, han hos ham agter at fordre, hvorefter Laurids Knudsen fremlagde en missive til Peder
Villadsen i København, dateret Randers 20/8 1662 Jens Nielsen egen hånd, og derefter fremlagde
hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.



(75)

** Johan Koop her sst med en opsættelse af bytinget 8/5 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(76)

** Laurids Mikkelsen i Voldum med en opsættelse af bytinget 24/4 sidst forleden fordrede dom
over Conrad Lindtorm byskriver her sst angående tre års landgilde, han har oppebåret af to bønder,
hvorefter der blev afsagt dom, eftersom Conrad Hygensen bemeldte tre års landgilde og
arbejdspenge har oppebåret, så bør han levere dem til Laurids Mikkelsen, og det inden 15 dage.

(77)

** Anders Christensen her sst med en opsættelse af bytinget 8/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

(78)

** Christen Sørensen, barnfødt her sst, begærede sit skudsmål, og efterskrevne vidnede, at han er
født af ægte forældre, og har skikket sig ærligt og vel.

** Anders Christensen Hornbæk fordrede dom over efterskrevne gældnere.sagen blev opsat 6 uger.

** Dorte Baltsersdatter. efterskrevne vidnede, at de 3/5 var i Johan Koops hus og så, at Claus
Hansen Vinholts hustru nedlagde i et skrin efterskrevne varer, som nu for retten blev vurderet, som
hun tilbød Claus Hansen at indløse.

(79)

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst fordrede dom over Christen Simonsen buntmager for hans
resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Poulsen her sst fordrede dom over Niels Pallesen i Silkeborg kro for 17 sletdaler for øl og
adskillige specerier og varer. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jespersen felbereder her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Andersen Lime her sst fordrede dom over Niels Lauridsen sst for 12 sletdaler, som rester
for adskillige varer. sagen blev opsat 6 uger.

(80)

26/6 1665.



** Anders Christensen Hornbæk her sst fremlagde en kontrakt og købebrev imellem ham og Hans
Rasmussen af Ålborg, hvormed han sælger til Anders Hornbæk en gård på Storegade i Randers,
som er udlagt ham efter salig Inger Tomasdatter til betaling.

3/7 1665.

(81)

** Mads Hansen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 22/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

** Mikkel Wilder af Lübeck med en opsættelse af bytinget 22/5 sidst forleden stævnede Claus
Hansen Vinholt her sst for 180 sletdaler efter hans obligation, dateret 15/2 1664, som han blev
tildømt at betale.

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst med en opsættelse af bytinget 22/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(82)

** Karen Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Søncke Lauridsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Søncke Lauridsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(83)

** Maren Sørensdatter, salig doktor Søren Hofmands, her sst lod udvise Hans Dunckel af den gård,
han iboer.

** Mads Hansen rådmand her sst lod udvise efterskrevne.

** Oluf Jensen Wacher skomager her sst til 4.ting opsagde den våning og ejendom, han nu påboer,
som tilhører Maren Nielsdatter her sst.

** Anker Pedersen her sst lod udvise efterskrevne.

** Christen Jensen smed her sst lod opsige den gård, han nu påboer.

(84)

** Søren Pedersen snedker her sst lod opsige den bod og våning, han iboer.

** licentiat Peder Lassen af København lod udvise efterskrevne af de huse og våninger, de iboer.

** borgmester og råd her sst med en opsættelse af bytinget 24/4 sidst forleden stævnede Conrad
Lindtorm byskriver, som efter KM mandat af borgmester og råd var det stemplede papir betroet at



uddele til dem, som det behøvede, imod straks pengene derfor at lægge i kassen, hvortil borgmester
og råd selv har nøglen, af hvilke penge mangler 182 rigsdaler, som han straks uden undskyldninger
eller udflugt bør at kontentere, hvorefter blev fremlagt missiver fra papirforvalter Fintz i
København, hvorimod Conrad Hygensen Lindtorm fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev
afsagt dom, at Conrad Lindtorm straks de resterende penge bør betale.

(87)

10/6 1665.

** Hans Terkildsen af Ribe med en opsættelse af bytinget 29/5 sidst forleden stævnede Tomas
Pedersen Hadsten her sst for 17 sletdaler, som rester på hans obligation, dateret 20/3 1662, og
ligeledes Claus Hansen Vinholt sst for 18 sletdaler efter hans obligation, dateret 5/4 1665, som de
blev tildømt at betale.

** Johan Widiche her sst med en opsættelse af bytinget 29/5 sidst forleden stævnede Mogens
Poulsen Hornbæk sst for 40 alen blårgarn, som han blev tildømt at betale.

(88)

** Tomas Poulsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Lassen her sst til 4.ting lod opsige den gård og ejendom, som han har fæstet af salig Jacob
Nielsens frue, og tilhører salig doktor Søren Hofmands børn.

** Peder Matiasen lod udvise efterskrevne af de våninger, de iboer.

** fru Anne Sofie von Daubatell, salig Christoffer Billes, som residerede her sst lod opsige den
gård, hun iboer, som tilhører Tomas Poulsen sst, og talte med hans datter Cathrine Tomasdatter.

(89)

** Niels Andersen Vinter lod udvise efterskrevne af den våning, han iboer.

** Mads Nielsen her sst lod opsige den gård, han iboer.

** Berete Lauridsdatter. efterskrevne vidnede, at da Niels Jensen byfogeds pige Berete
Lauridsdatter på gaden krævede Mads Nielsen murmand for 3 skilling for en stob øl, svarede han, at
det var ikke et sted at kræve ølpenge og gik op ad gaden, og da råbte hun efter ham og sagde, gode
karl du skal ligevel betale mig, det du skal få skam, hvortil han svarede, jeg skal sige dig hvad karl
jeg er, og greb hende fat i armen, og sled hende ud på gaden og slog hendes luehat af hendes hoved
og rykkede hende i håret, og slog hende med hans målestok.

17/7 1665.

** Kirsten Mortensdatter af København med opsættelse af bytinget 5/6 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.



(90)

** Peder Nielsen Vore skomager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

** borgmester og råd her sst af Conrad Hygensen Lindtorm byskriver æskede 182 rigsdaler, som på
det stemplede papir skulle restere, hvortil han svarede, at det var ham umuligt med rede penge så
meget at betale, men ville de annamme de rede penge, han kunne bringe til veje og gode løsøre for
resten, så ville han gerne dermed kontentere.

** Mikkel Lassen her sst lod for retten føre en tyv ved navn Jens Nielsen Karmand, barnfødt sst,
som han for tyveri har ladet anholde og i byens fængsel indsætte, som nu med sine stjålne koster
under armen, nemlig et stykke læder, som han vedgik, at han havde stjålet fra Mikkel Lassen, og
efterskrevne vidnede om hvad, han havde stjålet fra dem.

(91)

** Mikkel Lassen her sst lod for retten føre en tyv Jens Nielsen, som bekendte, at han havde stjålet
et stykke læder fra ham, og efterskrevne vidnede, at så længe, de havde kendt ham, har de altid hørt,
han havde haft et slemt tyverygte og navn på sig, hvilket han ikke selv nægtede.

24/7 1665.

(92)

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensens efterleverske, her sst fordrede dom over Niels
Jensen Bager her sst for 30 daler med dets resterende rente. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Poulsen her sst fordrede dom over Niels Sørensen murmand sst for 67 sletdaler efter hans
håndskrift, dateret 5/8 1648. opsat 6 uger.

** Niels Jensen i Tammestrup fordrede dom over Conrad Hygensen Lindtorm byskriver for 5
sletdaler for malt. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen på Peder Sørensen, salig doktor Søren Hofmands søns vegne. synsmænd
afhjemlede syn på den store stenhusgård her sst, som salig Søren Hofmands børn tilhører, for hvis
brøstfældighed derpå fandtes.

(93)

** Niels Jacobsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård sst, som tilhører salig doktor
Søren Hofmands arvinger, som Niels Jacobsen nu påboer, for hvis brøstfældighed derpå fandtes.

(94)

** Helvig Bendixdatter her sst lod med høringer fordele efterskrevne.

** Hans Hansen af Århus lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



** Karen Pedersdatter her sst lod vurdere en gammel klædekåbe for 2 sletdaler, som var pantsat
hende af Iver Svarers hustru sst.

** Mikkel Lassen her sst lod i rette føre en tyv Jens Nielsen Karmand, som blev forhørt og vidnede
om hvis, han havde stjålet her i byen.

(95)

** Frederik Envoldsen rådstueskriver her sst med en opsættelse af bytinget 17/7 sidst forleden
stævnede Christen Jensen Volstrup hospitalsforstander sst for 4 rigsdaler, han er ham skyldig,
hvorimod Christen Volstrup fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale den
fordrede skriverløn.

(96)

31/7 1665.

** Niels Poulsen her sst med en opsættelse af bytinget 19/6 sidst forleden stævnede Niels Pallesen i
Silkeborg kro for 47 sletdaler for øl og specerier, han hos ham bekommet har, og fremlagde Niels
Pallesens missive, hvorefter han blev tildømt at betale sin gæld.

(97)

** Søren Jespersen felbereder her sst med en opsættelse af bytinget 19/6 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anker Pedersen her sst fordrede dom over Las Tistrup, som boede i Kristrup og nu i Tåning i
Voer herred for 15 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Lassen handelsmand her sst lod i rette føre en tyv Jens Nielsen Karmand, barnfødt sst,
som for tyveri har været anholdt og i byens fængsel indsat, og fremlagde et rådstuevidne 3/7 1665,
hvori hans mor og andre vidnede, at han altid havde været en ulydig søn, og hans mor mange gange
havde formanet ham, at han skulle skikke sig vel og intet befatte sig med tyveri, hvortil han svarede
så spotteligt, at Volborg var død, og derefter fremlagde et tingsvidne af bytinget 17/7 sidst forleden,
og derefter et andet tingsvidne af bytinget 17/7 sidst forleden, og derefter et tingsvidne af bytinget
24/7 sidst forleden, hvorefter Jens Nielsen blev tildømt at straffes på kroppen med fængsel og jern
på Bremerholm.

(100)

** Niels Ebbesen hattemager her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Nielsen stadstjener her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade, han havde, og han
havde et stort slag på hans bryst, som han beskyldte Hans Dunckel for at have gjort.

(101)



7/8 1665.

** Palle Jensen, foged på Ravnholt, fordrede dom over Christen Jensen Volstrup forstander over
Randers hospital for 131 rigsdaler, som han var Palle Jensens salig bror Aksel Jensen, forrige
ridefoged på Kalø skyldig, og fremlagde hans obligation til ham, dateret 10/1 1665, og dernæst hans
obligation til hans salig bror Aksel Jensen Hegelund, dateret 21/8 1663,
hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(102)

** Mikkel Wilder af Lübeck med høringer lod fordele Claus Hansen Vinholt, forrige borger her sst
og nu boende i Århus for 180 sletdaler.

** Laurids Mollerup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Christensen her sst lod fordele efterskrevne.

** Morten Mortensen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(103)

** Morten Tygesen og Anders Christensen her sst lod fordele efterskrevne.

** borgmester og råd her sst fordrede dom over Christen Nielsen Prim her sst, for han for rum tid
siden er tilforordnet at være værge for salig Frederik Jørgensens børn Karen Frederiksdatters og
Birgitte Frederiksdatters tilfaldne arv efter deres salig forældre, hvilket værgemål han ikke har villet
påtage sig at forvalte, hvorimod Christen Nielsen Prim fremlagde KM brev og bevilling, at han må
forskånes for værgemål, mod han efter egen erbydelse skal være forpligtet at forskaffe en
udmunderet hest og karl med saddel pistoler og andet behørigt på sin egen bekostning. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jacob Sørensen stadsinstrumentist her sst. efterskrevne fremlagde deres skriftlige kundskab, at
de forleden lørdag så og hørte, at Frederik Eliasen sst samt hans mor Birgitte Eliases og hans søster
Margrete Eliasdatter overfaldt Jacob Sørensen med mange ukvems og skammelige ord, og sagde, at
det kongebrev, han og hans kammerat havde, det var et skælms brev, skrevet af kongens nar, og at
Jacob Sørensen skulle få en ulykke.

(104)

** Peder Christensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen stadstjener gav last og klage over Hans Dunckel her sst, for han har overfaldet ham
og givet ham et stort slag i brystet.

(105)



** Jens Nielsen stadstjener. Jørgen Christensen prokurator her sst på Jens Nielsen KM og byens
vegne lyste Hans Dunckel sst et fuldt vold til, for han har slået Jens Nielsen et stort slag i hans
bryst.

** Jacob Pedersen smed fordrede dom over Niels Jensen Udsen vognmand her sst for 7 sletdaler,
han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Tygesen og Anders Christensen, byens kæmnere, fordrede dom over Laurids Christensen
Mollerup sst for 4 rigsdaler, som rester på hans skat. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Terkildsen af Ribe begærede 3.ting over Claus Hansen Vinholt i Århus, forrige borger her
sst, for 18 sletdaler efter hans obligation, og han mødte og tilbød at betale med efterskrevne løsøre,
som for retten blev vurderet, og lovede at betale det resterende med rede penge.

(106)

14/8 1665.

** Mads Hansen rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Hans Terkildsen af Ribe lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Kobberslår lod fordele efterskrevne.

** Søren Jensen og Søren Nielsen i vester Velling kirkeværger fordrede dom over Jens Sørensen
bromand og Hans Tomasen her sst for efterskrevne kirkekorn, de har annammet af samme kirke
1663. sagen er opsat 6 uger.

** mester Hans Duus barber i Grenå begærede sit skudsmål, og efterskrevne vidnede, at han,
imidlertid han boede her sst, har skikket og forholdt sig som en ærlig og oprigtig dannemand.

(107)

** Jens Nielsen. Jørgen Christensen prokurator på Jens Nielsen og på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd for at gøre deres ed og tov over Hans Dunckel her sst, for han har slået Jens
Nielsen et stort slag i brystet.

** Niels Jensen KM byfoged her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

21/8 1665.

** Jacob Sørensen Wander her sst fordrede dom over Frederik Eliasen her sst, for han skammeligt
har foragtet KM bestallingsbrev og sagt, at det var et skælms og uoprigtigt kongebrev, som var
udgivet af kongens nar, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 7/8 sidst forleden. sagen blev opsat 6
uger.

(108)



** Jens Nielsen stadstjener her sst begærede fylding på sandemænd for deres ed og tov at gøre over
Hans Dunckel sst, for han har slået ham et stort slag med et tingsel, og fremlagde et synsvidne af
bytinget 31/7 sidst forleden, og et klagevidne af bytinget 7/8 sidst forleden, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov, at da Jens Nielsen ikke har ladet sig syne, som det sig burde,
så svor de Hans Dunckel fri.

(109)

** Anders Jensen Bjerregrav lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(110)

28/8 1665.

** Peder Lime her sst med en opsættelse af bytinget 19/6 sidst forleden stævnede Niels Lauridsen
her sst for efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

** Volbret Pedersen bøssemager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(111)

** Niels Roland prokurator af Viborg fordrede dom over Morten Unger guldarbejder her sst for 5
rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

4/9 1665.

** Jens Sørensen bromand her sst. Anders Jensen Mammen her sst og hans søn Søren Andersen gav
ham afkald for al hvis arv, som Søren Andersen arveligt kunne være tilfaldet efter hans salig mor
Karen Sørensdatter, som boede og døde sst, som han har været værge og formynder for.

** Niels Andersen Vinter på Dalsgård på sin steddatter Maren Bendtsdatters vegne stævnede Karen
Mikkelsdatter, salig Anders Andersen Limes, her sst for 200 rigsdaler, som salig Anders Lime var
hende skyldig af hendes fædrene arv, hvorfor han havde pantsat hende den gård sst, som han selv
påboede, efter hans obligation og pantebrev af 2/7 1665, som hans efterladte hustru og arvinger,
som sidder i uskiftet bo, blev tildømt at betale.

(112)

** Mogens Mogensen Skov af Århus. synsmænd afhjemlede taksering af den gård her sst, som
Morten Brøchner påboer, som var noget brøstfældig.

(113)

** Søren Jensen og Søren Nielsen i vester Velling med en opsættelse af bytinget 14/8 sidst forleden
stævnede Jens Sørensen bromand og Hans Tomasen her sst for kirkekorn, de har annammet af
førnævnte kirkeværger, hvorimod Jens Bromand mødte og benægtede ved højeste helgens ed, at
han aldrig havde annammet hans anpart byg og havre, men af rugen, som han lovede at betale,
hvorefter Hans Tomasen blev tildømt at betale det øvrige ovennævnte kirkekorn.



** Mourids Nielsen skibbygger her sst. synsmænd afhjemlede syn på to boder, som han iboer og
ejer.

(114)

** Niels Jensen i Tammestrup med en opsættelse af bytinget 24/7 sidst forleden stævnede Conrad
Hygensen Lindtorm byskriver for 5 sletdaler for 3 tønder malt, hvorimod blev fremlagt Conrad
Lindtorms skriftlige indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale malten.

11/9 1665.

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse 31/7 sidst forleden stævnede Las Tistrup, som boede i
Kristrup og nu i Tåning i Voer herred for 15 sletdaler, han er ham skyldig efter hans regnskabsbog,
som han blev tildømt at betale.

(115)

** Laurids Christensen Mollerup her sst fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

** Niels Jacobsen von Lossow. synsmænd afhjemlede syn til et stenkar i en af salig Jacob Nielsen
boder i Dytmærsken, hvori lå to små lammeskind, og i et andet kar lå noget bark, hvortil Jacob
Clausen buntmager svarede, at hans dreng havde kastet dem i karret.

18/9 1665.

** Morten Brøchner her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(116)

** Margrete Andersdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 14 dage.

(117)

** Niels Gundesen i Hald på sin datter Kirsten Nielsdatters vegne lod kalde advare og tilsige
efterskrevne kreditorer, om de har noget efter salig Peder Pedersen i Kondrup at fordre, at de i dag 8
dage møder i den salig mands stervbo over skifte, så vidt enhver for sin fordring kan tilfalde.

** Peder Christensen her sst med en opsættelse af bytinget 7/8 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(118)

25/9 1665.

** Niels Andersen Vinter. taksering og vurderingsmænd tilstod, at de i byfogdens overværelse
havde været med Niels Vinter i Karen Mikkelsdatters, salig Anders Limes, tilhørende hus angående



hans gældsfordring på hans steddatter Maren Bendtsdatters vegne på 200 rigsdaler, og da hun ikke
kunne betale med rede penge eller løsøre, blev hendes gård med sine tilliggende vange vurderet og
takseret.

(119)

** Rasmus Nielsen fordrede dom over Christen Jensen Volstrup her sst for 80 rigsdaler, han til
Rasmus Nielsens far Niels Gregersen i Gern skyldig er efter hans obligation, dateret Gern 19/6 1658
Christen Jensen Volstrup, slotskriver på Silkeborg slot, hvilken gæld Niels Gregersen har
overdraget til sin søn Rasmus Nielsen 4/9 1665, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Jens Bromand her sst. eftersom Søren Jensen og Søren Nielsen i vester Velling havde tiltale til
ham angående vester Velling kirkekorn, så kom han tilstede med en sort klædekåbe, som blev
vurderet for 8 daler, som blev udlagt i hans betaling, som de straks annammede.

(120)

** Peder Christensen foged her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Hermand Røeder af Lübeck fordrede dom over Hans Dunckel visiterer her sst for 119 sletdaler,
han er ham skyldig efter hans obligationer, samtlige dateret 7/7 1662, hvilken gæld han blev tildømt
at betale.

(121)

2/10 1665.

** Christen Nielsen Prim her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Nielsen i vester Velling lod fordele Hans Tomasen her sst.

** Søren Jensen og Søren Nielsen i vester Velling lod fordele Hans Tomasen her sst for vester
Velling kirkekorn.

(122)

** Hans Madsen Værum her sst fordrede dom over Søren Andersen sst for 17 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Laurids Christensen Mollerup her sst lod fordele efterskrevne.

** Karen Nielsdatter med en opsættelse af bytinget 18/9 sidst forleden stævnede Bodil
Rasmusdatter, salig Jørgen Lauridsens, borgerske her sst for 297 sletdaler efter to hendes salig
husbonds udgivne håndskrifter 16/11 1648 til hans morbror Jesper Lauridsen borgmester, og efter
Niels Andersen Vinter borger sst hans transport 18/1 1657, hvori han kendes, at hans godefar Jesper
Lauridsen borgmester har betalt ham 14 rigsdaler, som er restens betaling af hvis penge Niels



Vinters salig formand Bendt Hansen rum tid forleden Jørgen Lauridsen lånt har, som hans godefar
har godsagt for, hvilken gæld Bodil Rasmusdatter blev tildømt at betale.

(123)

** Mourids Nielsen Skibbygger her sst fremkom med fire dannemænd på sin side, som havde været
på åstederne at syne imellem Mourids Nielsens ejendom, han selv påboer, og Søren Jespersens
ejendom, eftersom der har været nogen tvistighed imellem dem, belangende Søren Jespersen
formener Mourids Nielsen ham noget for nær med sin ejendom at skulle have forbygget, hvilket
Mourids Nielsen formener tvært imod, og ovennævnte synsmænd vidnede, at de havde målt samme
ejendomme med snor og lod, og ikke de syntes, at Mourids Nielsen havde bygget Søren Jespersens
ejendom for nær, og derefter fremkom Søren Jespersens fire synsmænd, som vidnede det samme.

** Jacob Sørensen Wander stadsinstrumentist her sst med en opsættelse af bytinget 21/8 sidst
forleden stævnede Frederik Eliasen sst, for han har kaldt KM bestallingsbrev til ham og hans
kammerat for et skælms og uoprigtigt kongebrev, som var skrevet af kongens nar, og fremlagde et
tingsvidne af bytinget 7/8 1665, og derefter KM bestallingsbrev, dateret København slot 13/2 1665,
hvorefter blev afsagt, at eftersom samme sag synes at hensees til ærerørig, så bør den for
landsdommerne at indkomme.

(125)

** Jacob Sørensen trompeter med en opsættelse af bytinget 21/8 sidst forleden stævnede Birgitte
Eliases og hendes datter Margrete Eliasdatter, for de har truet og undsagt ham og lovet, at han
skulle få en ulykke, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 7/8 sidst forleden, hvorefter blev afsagt,
at eftersom samme sag synes at hensees til ærerørig, bør den for landsdommerne at indkomme.

9/10 1665.

** Matias Sørensen sejermager på Helle Jensdatters vegne stævnede Niels Mogensen borgmester
her sst angående det arvekøb, han med Helle Jensdatter oprettet har på kapital 3700 rigsdaler,
hvoraf 2700 rigsdaler er betalt, og det er enkens begæring, at resten i obligationer bliver betalt.

(126)

** Matias Sørensen kapitels ridefoged i Århus på Helle Jensdatter, salig hr Svend Arbos i Århus,
hendes vegne fordrede dom over borgmester Niels Mogensen her sst, og i rette lagde Sofie
Staverskovs obligation af Viborg 1654, og en anden obligation, dateret 31/1 1663, og derefter en
opsigelse dateret Viborg 31/1 1656, hvori Sofie Staverskov er blevet opsagt et tusinde rigsdaler,
som hun var salig Svend Hansen Arbo skyldig, som hendes søn Mogens Kruse til Spøttrup som tro
forlover har caveret for, og derefter blev fremlagt en indmaning angående samme kapital, dateret
Viborg 28/1 1665 underskrevet af Helle Jensdatter, hvori formeldes Mogens Kruse at være
indmanet til Karen Pedersdatter, salig Niels Madsens i Århus, for samme kapital og efterstående
rente, og derefter blev fremlagt en højesteretsdom 27/7 1665, hvori Mogens Kruse som forlover
blev tildømt at betale omtalte obligation. sagen blev opsat 6 uger.

(128)



** Matias Sørensen kapitels ridefoged i Århus på Peder Jensens vegne i Næstved fordrede dom
over borgmester Niels Mogensen her sst angående hans tilfaldne arv efter hans salig morbror hr
Svend Arbo, medtjener til Århus domkirke, som i fejdetiden ved døden afgik, hvor Niels Mogensen
fik ham til at underskrive noget, hvilket han som lægmand ikke vidste hvad det ord lov og reces var,
angående samme hans arvelod af 4400 rigsdaler og begærede, at der blev holdt rigtigt skifte. sagen
blev opsat 6 uger.

** Niels Andersen Roland af Viborg med en opsættelse af bytinget 28/8 sidst forleden stævnede
Morten Unger guldarbejder her sst for 2 guldroser for 5 rigsdaler, han ham skyldig er, som han blev
tildømt at betale.

(129)

** Anne Andersdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Lauridsen Norring her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(130)

** Niels Christensen Vorup fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens efterleverske her sst. synsmænd
afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befandtes på hendes boder.

16/10 1665.

** Niels Lassen Lem her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(131)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst med en opsættelse 10/7 sidst forleden stævnede Anne
Vognsdatter, salig Søren Sørensen skrædders efterleverske her sst, på hans stedsøn Mourids
Christensens vegne for 400 sletdaler efter hendes efterskrevne skadesløsbrev, dateret 16/5 1657, og
dernæst fremlagde et tingsvidne af bytinget 16/5 1657, hvilken gæld hun blev tildømt at betale.

(132)

** Las Christensen Bjerregrav her sst lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg lod fordele efterskrevne.

(133)

** Tomas Poulsen her sst med en opsættelse af bytinget 24/7 sidst forleden stævnede Niels
Sørensen murmand sst for 67 sletdaler, som han blev tildømt at betale.



** Conrad Lindtorm byskriver. Niels Jensen i Tammestrup fremlagde en antegnelse på hvis, Conrad
Lindtorm er ham skyldig, og dernæst en dom af bytinget 4/9 sidst forleden, hvor Conrad Lindtorm
er tildømt samme gæld at betale, som han nu for retten betalte.

23/10 1665.

(134)

** Claus Beyer vinhandler her sst fordrede dom over Rasmus Pedersen Hadsten her sst for 13
sletdaler, han er ham skyldig efter hans obligation, dateret 20/5 1665, som han blev tildømt at
betale.

** Christen Nielsen Prim lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Laurids Christensen Mollerup med en opsættelse af bytinget 11/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, der iblandt salig Jens Christensen guldsmeds hustru Anne Nielsdatter, salig
Jon Christensens hustru Margrete Sørensdatter, hvorimod blev fremlagt et skriftligt indlæg af
Anders Jensen Mammen sst angående salig Niels Christensen Bagers efterleverske salig Anne
Jensdatters gæld, han nu efter 24 års forløb er stævnet for, hvorefter de indstævnede blev tildømt at
betale deres gæld.

(136)

** Niels Christensen Vorup her sst lod vurdere en kobberkedel, som er pantsat ham af Rasmus
Pedersen Hattemager, som han blev tilbudt at løse.

30/10 1665.

** Peder Lime her sst fordrede dom over Mette Pedersdatter, salig Rasmus Skrivers efterleverske
sst, for 16 sletdaler, hun er ham skyldig for adskillige varer. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(137)

** Margrete Andersdatter her sst med en opsættelse af bytinget 18/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Morten Brøchner her sst med en opsættelse af bytinget 18/9 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, og fremlagde en ekstrakt på hvis restants, som skulle restere 1660 i det skatteregister,
borgmester og råd ham skulle have leveret, hvorimod efterskrevne svarede og benægtede, at de ikke
var Morten Brøchner noget skyldig på bemeldte månedlige kontribution, og fremlagde poletter, der
var betalt, hvorefter blev afsagt dom, at de der ikke benægter gælden, bør betale inden 15 dage.

(140)

6/11 1665.



** Christen Nielsen Prim. Poul Bertelsen skomager her sst på hans hustru Dorte Hansdatters vegne
gav ham afkald for al hvis fædrene og mødrene arv, hun var tilfaldet efter hendes salig forældre
Hans Hansen Prim og Johanne Andersdatter.

** Hans Dunckel visiterer fordrede dom over Laurids Mikkelsen i Voldum for 59 rigsdaler efter
hans obligation. sagen blev opsat 6 uger.

(141)

** Anne Vognsdatter her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Andersen Vinter på Dalsgård fordrede dom over Poul Christensen Bager her sst, eftersom
Carsten Godske, berider på Gisselfeld, 12/4 1658 til Niels Vinter i hans gældsbetaling har udlagt et
håndskrift af Poul Christensen Bagers mor salig Anne Poulsdatter, som boede og døde i Randers, til
Carsten Godske 22/10 1647 udgivet på 50 sletdaler, og da samme håndskrift lyder på arvinger og
med rede penge at betale, satte han i rette, om ikke Poul Bager bør 4.parten af sin salig mors gæld
med 10 års rente at betale. sagen blev opsat 6 uger.

13/11 1665.

(142)

** Hans Madsen Værum her sst med en opsættelse af bytinget 2/10 sidst forleden stævnede Søren
Andersen sst for 19 sletdaler, hvortil han svarede, at dersom hans salig hustru havde bekommet
noget af Hans Madsen, burde hans medarvinger også stævnes.

** Johan Koop her sst fremlagde et købebrev, hvormed Jens Poulsen, hr Poul Jensens søn i Gerlev,
sælger til ham to boder i Randers, og nu for retten tilskødede Jens Poulsen ham samme boder.

(143)

** Mads Nielsen skomager lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

20/11 1665.

** Matias Sørensen fremlagde ydermere 30 obligationer i alt for 7104 sletdaler, hvortil borgmester
Niels Mogensen svarede, at han bør at gøres betalt af mester Laurids Bording med rede penge, og
ikke i nogen Helle hr Svends håndskrifter.

(144)

** Mikkel Tygesen borgmester her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

(145)



** Niels Lauridsen Norring her sst med en opsættelse af bytinget 9/10 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvorimod blev fremlagt efterskrevne indlæg, hvorefter de blev tildømt at
betale deres gæld.

(147)

** Christen Jensen Volstrup. synsmænd afhjemlede syn på den mølle ved hospitalet Hvide mølle,
hvor de overmålte vandværket og møllehuset, og over vandværket, som går til samme mølle, findes
ingen bro til hospitalets kirkegård, uden tre løse træer.

** Niels Andersen vognmand lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Assentoft sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(148)

** Christen Assentoft her sst fordrede dom over Jens Jensen i Råsted for 7 daler, som resterer på
hans søns lære. sagen blev opsat 6 uger.

** Matias Sørensen sejermager på Helle, salig hr Svend Hansen Arbos i Århus, hendes vegne med
en opsættelse af bytinget 9/10 sidst forleden stævnede borgmester Niels Mogensen her sst, hvorefter
han fremlagde en kopi af en supplikation af Helle Jensdatter til KM, at Niels Mogensen borgmester
må gøres betalt i obligationer for den sum, hun ham skyldig er, hvorefter blev afsagt, at da der på
ingen sider fremlægges fuldmagter, så turde fogden ikke i denne sag at kende.

(150)

** Matias Sørensen sejermager af Århus på Peder Jensen i Næstved hans vegne med en opsættelse
af bytinget 9/10 sidst forleden stævnede Niels Mortensen borgmester her sst angående hans arv efter
hans salig morbror hr Svend Hansen Arbo, medtjener til domkirken i Århus og kannik sst, hvorefter
Matias Sørensen fremlagde efterskrevne obligationer, og derefter blev afsagt, at da der ikke
fremlægges fuldmagter, så turde fogden ikke i denne sag at kende.

(152)

27/11 1665.

** Hans Jacobsen von Lossow fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Mads Olufsen
Trang og hans far Oluf Trang for husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(153)

** Tomas Poulsen her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** mester Hans Duus badskær her sst lod fordele efterskrevne.



** Johan Cuur apoteker her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Groers Madsen her sst fordrede dom over Anders Jensen Mammen sst for 7 sletdaler, som rester
efter hans obligation 12/2 1649. opsat 6 uger.

** Anne Vognsdatter her sst. Jacob Sørensen Wander stads instrumentist sst på sin hustru Karen
Sørensdatters vegne og Christen Pedersen skrædder sst på sin hustru Kirsten Sørensdatters vegne
gav hende afkald for al hvis fædrene arv, deres hustruer er tilfaldet efter deres salig far Søren
Sørensen skrædder, fordum borger sst, som Christen Jensen Korning har været værge og formynder
for, og Anne Vognsdatter hos sig haft har.

(154)

** Niels Lassen Lem med en opsættelse af bytinget 16/10 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Laurids Mollerup her sst fordrede dom over Christen Simonsen buntmager sst for 20 sletdaler
efter hans obligation, dateret 10/4 1643. sagen blev opsat 6 uger.

(155)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

4/12 1665.

** Jacob Andersen Prim her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter Tveds med høringer lod fordele efterskrevne.

(156)

11/12 1665.

** Laurids Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Tygesen rådmand her sst på hans principaler de Rohder i København deres vegne. Mads
Andersen Møller i Aldrup ? og Las Lassen her sst vidnede, at da Hvide mølle blev først opbygget,
og da blev plankeværket, som gårdsrummet til bemeldte mølle er indplanket, opsat, som de var med
for salig Mogens Nielsen rådmand sst at ophugge, og Anne Lasdatter sst vidnede, at hun havde boet
i samme mølle i langsommelig tid, og for 15 år siden, da hun og hendes salig mand kom til møllen,
da har bemeldte plankeværk stået på det selv samme sted, som det nu står.

** Hans Hansen her sst fordrede dom over Laurids Rasmussen i Drostrup for 10 sletdaler, som han
er ham skyldig efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(157)



** Dorte Baltsersdatter fordrede dom over Mads Tomasen degn i Virring for 5 sletdaler for øl, han
er hende skyldig for øl, han har bekommet imidlertid han gik i latinske skole, og hun tjente til
Maren Mollerups sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter Tveds fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Prim her sst lydeligt lod fordele efterskrevne gældnere.

** Claus Beyer her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

(158)

18/12 1665.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst på sin stedsøn Mourids Christensens vegne begærede 3.ting
over Anne Vognsdatter, salig Søren Sørensen skrædders, for 400 sletdaler efter hendes håndskrift,
hvorpå Laurids Hansen, danske skolemester sst, på hans kones mor Anne Vognsdatters vegne
lovede at betale samme fordring.

** Jørgen Christensen prokurator her sst gav last klage og kære over Mads Sørensen Bager Laurids
Pedersen skrædder hans kvinde Johanne Madsdatter sst, for de ham meget skammeligt har
overfaldet, da han med to ryttere ville lade dem eksekvere for KM påbudne skat.

** Bertel Andersen kræmmer her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(159)

** Christen Jensen Korning her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Jacob Prim lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(160)

** Anders Christensen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Bertel Andersen kræmmer med høringer lod fordele efterskrevne.

** Bertel Andersen kræmmer med høringer lydeligt lod fordele efterskrevne gældnere.

(161)

** Christen Jensen Volstrup hospitalsforstander fordrede dom over Morten Tygesen rådmand her
sst og fremæskede adkomstbreve og hvad rettighed, de har til det plankeværk at opsætte i



hospitalsgården ved den mølle, som kaldes Hvide mølle, eller Sygestue mølle, som han fornemmer
en del af hospitalet tilhører, og højligt beklagede, at der findes ingen bro over vandværket til
hospitalets kirkegård, hvilket med synsvidne af bytinget 20/11 bevises, broen til møllen i forrige
tider at have været vedligeholdt, og de kan kun med stor besværlighed få hospitalets lemmers lig til
kirkegården. varsel til Morten Tygesen og de Rohder i København. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Gerlev til 4.ting lod opbyde hvis efterskrevne gods og løsøre, som han ikke har
kunnet bort forhandle af Karen Bertelsdatters gods, som han af borgmester og råd er tilforordnet at
være værge for, til hvem, det efter vurderingen vil købe.

** Hans Dunckel visiterer her sst med en opsættelse af bytinget 5/11 sidst forleden stævnede
Laurids Mikkelsen i Voldum for 49 rigsdaler, han er ham skyldig efter hans obligation 27/4 1658,
hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd og vargæld.

(2)

7/1 1667.

** Hans Hansen Hay i Århus med en opsættelse af bytinget 10/11 sidst forleden stævnede Henrik
Schridsmeyer her sst for 34 rigsdaler, som han er i forlov for Anders Lime sst efter hans obligation
af 8/5 1666, som han blev tildømt at betale.

** Groers Madsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som har været salig Poul
Pedersen Skov, fordum borger sst, skyldig, og som Groers Madsen arveligt er tilfaldet. sagen blev
opsat 6 uger.

(3)

** Hans Madsen og Peder Hadsten her sst lod udvise Else Nielsdatter, salig Kurt Jensens
efterleverske, af den gård, hun iboer.

** Christen Matiasen her sst lod opsige den våning, har nu iboer, som tilhører Mikkel Tygesen
borgmester sst.

** Peder Nielsen Ring her sst lod opsige den gård, han iboer på Vestergrave, som tilhører Lene
Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste Jens Knudsen, som tjener Niels Møller på
Vestergrave, et fuldt vold til, eftersom hr Hans Olufsens tjener Anders Mikkelsen stod ved Niels
Møllers hest, da tog Jens Knudsen ham ved hans ben og kastede ham over hesten, så han faldt ned
imellem hestene, så han derover fik et blodigt sårmål på det ene ben.



(4)

** Jørgen Christensen prokurator på KM og byens vegne opkrævede sandemænd deres tov og ed at
gøre over Jens Knudsen, for han kastede Anders Mikkelsen over hans husbonds hest, så han faldt
ned imellem hestene.

14/1 1667.

** Jørgen Christensen på KM og byens såvel som på Søren Sørensen Molbo hattemagersvend her
sst deres vegne fremlagde et skriftligt syn, dateret 31/12 1666, hvori efterskrevne afhjemlede syn på
Søren Sørensens skade, hvis ene ben var tvært i sønder over knoglen og hans næse og kind blodige,
og hans krave sønderrevet, hvilket han beskyldte Peder Mortensen rebslår og Christen Mortensen
rebslår og deres medfølgere for at have gjort.

(5)

** Jørgen Christensen på KM byens og Søren Molbo skomagersvends vegne gav last og klage over
Peder Mortensen rebslår og Christen Mortensen rebslår og deres medfølgere, for de uden årsag har
overfaldet ham med hug og slag og nedtrådt ham på gulvet, så hans højre ben blev sønderbrudt.

** Jørgen Christensen på KM og Anders Jensen Gesing på byens vegne. synsmænd afhjemlede syn
på Christen Andersen pottemagersvend her sst, som var ridset i ansigtet med en kniv, og en stor del
af hans hår var afrykket af hans hoved, som han beskyldte Mads Olufsen Trang Jens Trang og Dorte
Trangs for at have gjort ham.

** Jørgen Christensen på KM vegne og Anders Jensen på byens vegne gav last og klage over Mads
Olufsen Trang Jens Trang og Dorte Trangs her sst, for de har overfaldet Christen Andersen
pottemagersvend sst.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at
gøre over Jens Knudsen, som tjener Niels Møller, efter synsvidnes formelding af bytinget 24/12
1666, og derefter fremlagde et klagevidne af 24/12 1666, hvorefter sandemændene gjorde deres ed
og tov således, at eftersom ikke fremlægges sigtelse eller vidnesbyrd, så svor de Jens Knudsen fri.

(6)

21/1 1667.

** Jens Sørensen Havtorn i Udby. Rasmus Nielsen Ring her sst vidnede, at Jens Sørensen Havtorn
var i hans hus 19/10 1666, og Christen Mouridsen i Kare bekendte, at han var i løfte for hans bror
Peder Mouridsen til Jens Sørensen for 12 sletdaler.

(7)

** Morten Tygesen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 3/12 1666 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Rasmussen Ungermand her sst lod fordele efterskrevne.



** Niels Poulsen her sst lod opsige den gård, han iboer.

** Niels Poulsen her sst til 4.ting lod fravise efterskrevne af de våninger, de nu iboer.

(8)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne såvel som på Søren Sørensen skomagersvends vegne
lyste Peder Mortensen rebslår og Christensen Mortensen rebslår og deres medfølgere og Maren
Christensdatter rebslårs et fuldt vold til, for de har overfaldet Søren Sørensen.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne såvel som på Søren Sørensen skomagersvends vegne
opkrævede sandemænd deres ed og tov af gøre over Peder Mortensen rebslår og Christen
Mortensen rebslår og deres mor Maren Christensdatter rebslårs, for de har overfaldet Søren
Sørensen og hans ben tvært i sønder brudt.

** Lauge Bille til Havløkkegård med en opsættelse af bytinget 3/12 1666 fordrede dom over Lene
Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske her sst, og hendes søn Niels Jensens
formynder, Anders Sørensen Østergård bødker sst, for 70 rigsdaler efter hendes salig husbonds
udgivne obligation, dateret 15/7 1655, som hun og hendes søn blev tildømt at betale.

(9)

** Christence Henriksdatter, salig Poul Pedersen Skovs efterleverske her sst, med en opsættelse af
bytinget 3/12 1666 stævnede efterskrevne gældnere, der iblandt Karen Pedersdatter Frands
Mortensens hustru i Vissing, Mikkel Møller tilforn i Clausholms mølle nu her sst, salig Jep Jensens
efterleverske i Hallendrup Sidsel Jensdatter, salig Jens Tordsens hustru Karen Jensdatter i lille
Torup, salig hr Niels Tomasens efterleverske i Skorup Apelone, salig Poul Lauridsens hustru i
Randers Mette Jacobsdatter, hvorefter efterskrevne fremkom og benægtede gælden, hvorpå blev
afsagt, ar de, der vedgår gælden, bør betale.

(11)

** Maren Jensdatter, salig Jens Havrums efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget 3/12
1666 stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod blev fremlagt efterskrevne indlæg, hvorefter en del
af de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(12)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne lyste Mads Olufsen Trang Jens Trang og Dorte
Trangs her sst et fuldt vold til, formedelst de har overfaldet Christen Andersen pottemagersvend sst.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd deres ed og tov over Mads
Olufsen Trang Jens Trang og Dorte Trangs at gøre, for de 3.juledag overfaldt Christen Andersen
pottemagersvend.

28/1 1667.



(13)

** Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg, med en opsættelse af bytinget 24/12 1666 stævnede
Peder Christensen Birk i Terp og Christen Andersen i Svinding efter et skriftligt indlæg, eftersom
Jens Pedersen Birk af Terp har ladet sig leje og antage af forvalteren på Dronningborg at tjene for
en rytter, og da straks leveret ham 30 rigsdaler til at skulle mundere sig, men ville dog ikke møde til
general mønstring, hvorfor han måtte antage en anden rytter i Jens Birks sted, så eftersom Jens
Pedersen Birks far Peder Christensen Birk i Terp og Christen Andersen i Svinding har lovet at holde
Johan Steenbeck skadesløs, så bør de som tro forlovere betale ham efterskrevne, og fremlagde deres
forpligt, hvorefter blev afsagt dom: Peder Christensen Birk i Terp og Christen Andersen i Svinding
bør efterkomme deres forpligt og betale.

(14)

** Anders Jensen Gesing tilbød Christen Jensen Volstrup forrige hospitalsforstander her sst
efterskrevne varer, som efter dom 18/12 1666 er fra ham vurderet, om han det vil løse for hvad, det
er vurderet for.

(15)

** Jørgen Christensen på KM byens og Søren Sørensen Molbos vegne. efterskrevne vidnede om det
overfald, Peder Mortensen rebslår og Christen Mortensen rebslår og deres mor Maren
Christensdatter rebslårs forøvede på Søren Sørensen Molbo.

** Jørgen Christensen på KM og byens og på Søren Sørensen Molbos vegne. Søren Molbo sigtede
og beskyldte Peder Mortensen rebslår Christen Mortensen rebslår og deres medfølgere samt deres
mor Maren Christensdatter rebslårs for den skade, de gjorde ham.

(16)

** Rixe Iversdatter, salig hr Peder Nielsens i Kristrup, lod udvise Rasmus Rasmussen skrædder af
den våning, han iboer.

** Christen Knudsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(17)

** Jacob Andersen Prim her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anders Christensen Hornbæk her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Poulsen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst fordrede dom over Niels Jensen sst for 5 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.



** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst lod udvise Christen Jensen Volstrup forrige
hospitalsforstander sst den residens, han påboer, den ikke længere at må besidde.

(18)

** Peder Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Jacob Sørensen instrumentist her sst lod opsige den våning, han nu iboer, som han ikke længere
vil besidde og svare til.

** Mads Olufsen Trang her sst. efterskrevne vidnede, at de så og hørte, at Jens Olufsen Trang og
Christen Pottemager havde nogle ord sammen, og da kom Christen Andersen pottemagersvend
løbende med en kniv i hånden, og stødte Jens Trang med samme kniv, og Karen Pottemagers kom
med en stang og ville slå Jens Trang med, men slog fejl og ramte hendes egen mand Christen
Pottemager, og de ikke så eller hørte, at Mads Olufsen Trang eller hans søster Dorte Olufsdatter
gjorde pottemagersvenden Christen Andersen nogen skade.

** Peder Christensen på KM og byens vegne fremlagde et skriftligt syn på Mads Olufsen Trang,
som havde en blåt øje og et rødt øje, som han beskyldte Christen Pottemagersvend, som arbejder til
Christen Pottemagers, for at have gjort ham.

(19)

** Peder Christensen på KM og Byens vegne gav last og klage over Christen Andersen
pottemagersvend her sst, for han har overfaldet Mads Trang.

4/2 1667.

** Anders Jensen Mammen her sst med en opsættelse af bytinget 17/12 1666 stævnede Niels
Sørensen Råkær i Ålborg for resterende fragt 20 daler, og fremlagde et fragtbrev for fragt med hans
skude til Norge, dateret 11/12 1659, hvilken resterende fragt han blev tildømt at betale.

(20)

** Poul Pedersen på Fussing stævnede Christen Jensen Volstrup, forrige hospitalsforstander i
Randers, for 107 rigsdaler efter hans udgivne obligation, dateret 21/6 1663, som han blev tildømt at
betale.

(21)

** Christen Sørensen her sst fordrede dom over Laurids Pedersen skrædder sst angående en
arvepart på 24 sletdaler, som Anne Andersdatter, barnfødt sst, har transporteret til ham, som hendes
bror Søren Andersen Randers i Trondheim har foræret hende, og som Laurids Pedersen skrædder er
formynder for. sagen blev opsat 4 uger.

** Christen Lauridsen her sst fordrede dom over Laurids Andersen i Mejlby for 10 mark, han er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.



** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst fremlagde en skriftlig vurdering af det hus,
som Christen Jensen Volstrup, forrige hospitalsforstander, på hospitalets grund af dets indkomster
har ladet opsætte, som er 18 bindinger langt, med materialer og folkenes løn.

(22)

** Peder Købmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Johan Steenbeck på Dronningborg fordrede dom over Jens Poulsen soldat her sst for en rød
klædekjole kårde og gehæng, som han af lægdsmanden i Harreslev og hans lægdsbrødre annammet
har. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Esbensen her sst. Jens Lauridsen vognmand uden Østerport lovede at betale ham 4 mark til
i dag otte dage.

** Anders Sørensen Busk i Fjellerup lod fordele Christen Jensen Volstrup, forrige
hospitalsforstander, for hans faldsmål 3 mark sagvolderen 3 mark kongen 3 mark byen, eftersom
han tilforn ved dom 19/1 1666 er tildømt 100 rigsdaler at betale.

(23)

** Søren Sørensen Molbo her sst. Jørgen Christensen på KM byens og Søren Molbos vegne
begærede fylding på sandemænd, deres ed og tov at gøre over Peder Mortensen rebslår Christen
Mortensen rebslår og deres mor Maren Christensdatter rebslårs og fremlagde et skriftligt syn 18/12
1666, og et klagevidne af bytinget 14/1 og et volds tillyselsesvidne 21/1, og et vidnesbyrdsvidne af
bytinget 28/1 sidst forleden, hvorefter sandemændene svor Peder Mortensen et fuldt vold over.

(24)

** Niels Madsen løjtnant her sst lod fordele efterskrevne.

** Jacob Vagt her sst lod opsige den bod, Bertel Felbereder iboer, som Jacob Vagts hustru Berete
Tyresdatter tilforn iboede, som tilhører mester Niels Jørgensen i Them.

** Peder Christensen på KM og byens vegne lyste Christen Andersen pottemagersvend her sst et
fuldt vold til, for han har overfaldet Mads Olufsen Trang sst.

(25)

** Peder Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd, deres ed og tov at gøre over
Christen Andersen pottemagersvend her sst, for han har overfaldet Mads Olufsen Trang sst.

** Christen Olufsen skrædder her sst fordrede dom over Jens Hyrde sst for to stude, han
annammede i forvaring at vogte på marken og igen hjemdrive lige ved andre godtfolks kvæg, og har
ladet blive borte for sig, og ikke søgt efter dem, og satte i rette, om han ikke burde at oplede dem
eller betale dem. sagen blev opsat 6 uger.

12/2 1667.



** Anders Sørensen Østergård med en opsættelse af bytinget 24/12 1666 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(26)

** Anker Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 24/12 1666 stævnede Keld Lassen degn i
Langå for 7 daler, som han blev tildømt at betale.

** Morten Tygesen her sst lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Nielsen Himmerig til 4.ting ville have fordelt Peder Jensen købmand her sst for 10 mark,
som han tilbød at betale med efterskrevne varer, som blev vurderet, og Jens Nielsen tog til sig.

** mester Søren Hansen Bendtsen her sst lod udvise efterskrevne af de huse og våninger, de nu
iboer.

(27)

** Anders Christensen Hornbæk lod fravise Christen Jensen Hornbæk her sst af den gård, han af
ham har lejet.

** Anders Mogensen Grove her sst fordrede dom over Christen Jensen Volstrup forrige
hospitalsforstander sst for 954 sletdaler, som mangler på hans regnskab for 3 år. sagen blev opsat 4
uger.

** Søren Andersen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne personer. sagen blev opsat 6 uger.

(28)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at
gøre over Mads Olufsen Trang Jens Trang og Dorte Trangs her sst og fremlagde et synsvidne af
bytinget 14/1 sidst forleden, og klagevidne 14/1 og volds tillyselsesvidne 21/1, hvorimod Mads
Olufsen Trang fremlagde et skriftligt vidnesbyrd af bytinget 28/1 sidst forleden, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov, og efter fremlagde vidnesbyrd svor de Mads Trang Jens
Trang og Dorte Trangs fri.

(29)

** Peder Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd at gøre deres ed og
tov over Christen Andersen pottemagersvend her sst, og fremlagde et synsvidne og klagevidne af
bytinget 28/1 sidst forleden, hvorimod Christen Andersen ved ed og oprakte fingre nægtede, at han
havde ikke nogen kniv i hans hånd eller gjorde Mads Olufsen Trang nogen skade, hvorefter
sandemændene svor ham for den tiltale fri.

(30)



18/2 1667.

** Morten Brøchner her sst fordrede dom over Anders Jensen Lund i Gullev hos Hans Bødker for 8
daler for varer, han bekommet har. opsat 6 uger.

** Søren Andersen murmand her sst. efterskrevne vidnede, at han havde udgivet til Jens Madsen i
Haslund hans søn Mads Jensens begravelse, som døde i København 22/7 1658, for efterskrevne
sengeleje og begravelses omkostninger, hvorfor han kun havde bekommet en kjole for 1 sletdaler.

(31)

** Groers Madsen her sst med en opsættelse af bytinget 7/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som de blev tildømt at betale.

** Poul Pedersen på Fussing lod fordele Christen Jensen Volstrup, forrige hospitalsforstander her
sst, for 107 rigsdaler, som rester på hans strenge forpligt.

** Niels Rasmussen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jacobsen her sst stævnede efterskrevne gældnere, som rester med deres skat og jordskyld.
sagen blev opsat 6 uger.

(32)

** mons Lassen her sst lod udvise efterskrevne af de huse og våninger, de nu iboer, som tilhører
ham.

23/2 1667.

(33)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

** Karen Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mads Sørensen skomager her sst fordrede dom over Christen Nielsen Prim og Poul Bertelsen
skomager her sst for stævninger og breve, han for dem skrevet har. sagen blev opsat 6 uger.

(34)

** Christen Nielsen Prim her sst. efterskrevne vidnede, at Mads Sørensen skomager her sst altid
lovede at betale den 3.part af hvis, som blev gjort på den trætte med Jochum Ottesen i Mariager og
hans medbrødre.

** Peder Sørensen Hofmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



** Søren Sørensen Molbo skomagersvend her sst fordrede dom over Anders Christensen Hornbæk
og Anders Sørensen handelsmænd sst efter et skriftligt indlæg, eftersom han for rum tid siden af
Peder Mortensen rebslår med gevalt er overfaldet og derover er blevet benbundet, og Anders
Christensen og Anders Sørensen på Peder Mortensens vegne har gjort forlig med ham, og lovet ham
på Peder Mortensens vegne 10 rigsdaler, som han formener, de bør betale. sagen blev opsat 6 uger.

(35)

** Peder Lassen Hinge her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Jensen Albæk her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

4/3 1667.

** Jacob Andersen Prim her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Jensdatter, Mads Pedersen Tveds efterleverske, lod fordele.

** Karen Jensdatter Tveds fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(36)

** Christen Nielsen Prim her sst fordrede dom over Mads Sørensen skomager for 15 daler efter
efterskrevne fortegnelses formelding. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Andersen Prim her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(37)

** Niels Lassen Norring her sst. efterskrevne vidnede, at forleden sommer så de, at Niels Lassen
kom kørende og lå og sov, og en lille dreng kørte for ham, og da gik Jens Gram hen til vognen og
kom tilbage med en hynde og en hat, hvormed han skulle betale hvis, han havde drukket, og senere
hørte de i borgmester Mikkel Tygesens stue, at Jens Gram lovede at levere Niels Lassen sin bøsse
igen, som han havde taget fra ham.

** Jens Jensen Brask lod med høringer fordele efterskrevne.

11/3 1667.

** Søren Andersen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 12/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne personer, hvorimod blev fremlagt indvendinger, hvorefter de indstævnede blev tildømt
at betale deres gæld.

(39)

** Niels Sørensen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 28/2 sidst forleden stævnede Niels
Jensen Bager her sst for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.



** Groers Madsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Pedersen på Fussingø fordrede dom over Jørgen Pedersen kobberslår her sst for 4 tønder
rug og anden gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens, lod vurdere efterskrevne klæder, som Christen Jensen
Mollerup i Vorning havde pantsat hendes salig mand, som han blev tilbudt at løse.

(40)

** Anders Jensen Mammen her sst. efterskrevne vidnede, at 1666 da blev han og Niels Sørensen
Råkær i Ålborg forligt med hverandre, at Anders Mammen skulle sejle med hans skude fra
Drammen til Skien, og der lovede Niels Råkær at give ham hans fulde fragt.

18/3 1667.

** Anders Mogensen Grove, hospitalsforstander her sst, med en opsættelse af bytinget 12/2 sidst
forleden stævnede Christen Jensen Volstrup, forrige hospitalsforstander sst, for 954 sletdaler, som
rester på hans regnskaber fra 1662-1665, som han blev tildømt at betale.

(41)

** Niels Jacobsen her sst med en opsættelse af bytinget 18/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, eg efterskrevne blev tildømt at betale deres gæld.

(43)

** Anders Carlsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Else Jacobsdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mads Hansen fordrede dom over Niels Jensen her sst for 83 daler, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Poulsen Hornbæk her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(44)

** Christen Olufsen skrædder her sst med en opsættelse af bytinget 4/2 sidst forleden stævnede Jens
Hyrde sst angående to stude, han havde annammet at vogte, men har ladet blive borte, hvorefter han
blev tildømt at betale halvparten af hvad, de kunne være værd.

** Niels Lassen Norring her sst fordrede dom over Jens Gram sst, for han har taget en del gods og
penge af hans vogn, da han kom kørende ind i byen og lå og sov i hans vogn, mens en liden dreng
kørte for ham, da har Jens Gram taget en bøsse et par sølvslagne knive et sølvsignet en silkepung



med 6 sletdaler i og en fin engelsk hat, som han formener, at han bør betale. sagen blev opsat 6
uger.

** Maren Jensdatter Tveds her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(45)

26/3 1667.

** Anders Mogensen Grove forstander her sst fremlagde en skriftlig registrering og vurdering af
hvis, som fandtes i hospitalets residens, som Christen Jensen Volstrup af hospitalets midler har ladet
opbygge, som han nu ved tingsvidne er fravist, som blev oplæst for Christen Jensens hustrus søster
Sofie Hansdatter.

** Conrad Lindtorm fordrede dom over Oluf Kovsted i Kristrup for 3 sletdaler. sagen blev opsat 6
uger.

(46)

** Laurids Christensen Mollerup fordrede dom over borgmester og råd her sst for en del penge, han
på deres vegne har udlagt 1647, da han var forordnet bisidder her i byen, og da udlagde efterskrevne
til rejse til Århus og til fortæring for KM brevdrager og andet. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(47)

** Peder Jensen Gerlev med høringer lod fordele efterskrevne.

** Groers Madsen her sst med seks høringer lydeligt lod fordele efterskrevne gældnere.

** Hans Madsen Værum her sst lod opbyde en staldgård, som salig Kurt Jensen forrige tilhørte, og
salig Peder Guldsmeds datter Sidsel Pedersdatter arveligt er tilfaldet, og den part i salig Jens
Guldsmeds gård, hun er tilfaldet, som Hans Madsen Værum er forordnet formynder for.

** Anders Christensen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne.

** mester Søren Hansen Bendtsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

(48)

** Henrik Schridsmeyer her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Nielsen stadstjener her sst lod fordele efterskrevne.

** Poul Jensen uden Nørreport lod fordele efterskrevne.



1/4 1667.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst fordrede dom over Niels Jacobsen
handelsmand sst for gæld efter hans obligation angående Albæk tiende KM anpart, som han har
annammet 1666, som han bør betale. (ingen dom indført)

(49)

** Niels Rasmussen Trustrup her sst med en opsættelse af bytinget 18/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(50)

** Anker Pedersen her sst lod med høringer fordele efterskrevne.

** Anders Sørensen Østergård her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Esbensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

15/4 1667.

** Maren Jensdatter Tveds med en opsættelse af bytinget 4/3 sidst forleden fordrede dom over
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(51)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, med en opsættelse af bytinget 25/2 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod en af salig Maren Spliids arvinger, Niels
Pedersen skrædder, fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale
deres gæld.

(52)

** Christence Henriksdatter fordrede dom over hr Poul Jensen Mostrup i Gerlev for 31 sletdaler
med rente fra 1656 efter hans obligation til Poul Pedersen Skov i Randers, dateret Randers 24/6
1656, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(53)

** Søren Sørensen skomagersvend her sst med en opsættelse af bytinget 25/2 sidst forleden
stævnede Anders Christensen Hornbæk og Anders Sørensen Østergård her sst for 10 rigsdaler, som
de har lovet for på Peder Rebslåers vegne, som de blev tildømt at betale.

** Peder Lassen her sst med en opsættelse af bytinget 25/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(54)



** Peder Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 12/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Christen Jensen Volstrup fremlagde et skriftligt indlæg, hvori han begærer af Anders Mogensen
Grove, at han vil bevise, hvorledes han er kommet til hans regnskabsbreve obligationer og
dokumenter, hvortil Anders Mogensen Grove hospitalsforstander fremlagde sit indlæg, at han
meget gerne ønskede at handle med Christen Jensen Volstrup om hospitalets indkomst og
beholdning fra den tid, han forstanderiet antog, og til den dag, han det igen kvitterede.

(55)

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk lydeligt lod fordele efterskrevne.

** Helvig Bendixdatter her sst lydeligt lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Lassen her sst. efterskrevne vidnede, at Jens Nielsen sst truede og undsagde Mikkel
Lassen, at han skulle få en ulykke.

** Anders Andersen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 4/3 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Søren Sørensen skomagersvend. efterskrevne vidnede, at de hørte og så, at Anders Christensen
Hornbæk og Anders Sørensen Østergård, borgere her sst, lovede Søren Sørensen på Peder
Mortensens vegne 10 rigsdaler for den skade, han havde gjort ham.

(56)

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne gældnere.

** Simon Sørensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Hans Madsen Værum her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

22/4 1667.

(57)

** Augustus von Horn på Mariager kloster stævnede Peder Knudsen snedker her sst for 100
rigsdaler efter en Peder Andersen Lime, forrige her sst, hans strenge obligation, dateret 14/11 1665,
som hr Hans Olufsen og Peder Knudsen var forlovere for, og som han blev tildømt at betale.

** Groers Madsen her sst med en opsættelse her af bytinget 11/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

(58)



** doktor Jens Foss her sst fordrede dom over Jørgen Pedersen kobbersmed sst for 8 sletdaler efter
hans obligation. sagen blev opsat 4 uger.

** Johan Widiche, ridefoged til Dronningborg, fordrede dom over Søren Andersen murmand her
sst, for han har bemægtiget sig hans salig søn Rasmus Jensen, som for nogle år siden døde i
København, hans livskårne klæder med andet mere, som han formodes at have haft hos sig, blandt
andet en køllert, underskrevet Johan Widiche på hans husbonds tjeners vegne. sagen blev opsat 4
uger.

** Peder Madsen tinstøber her sst lod fordele hyrden i Assentoft for øl, han 1651 har bekommet af
Peder Madsens hustru Maren Jensdatter.

29/4 1667.

(59)

** Niels Poulsen Hornbæk her sst med en opsættelse af bytinget 18/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Lassen Norring her sst med en opsættelse af bytinget 18/3 sidst forleden stævnede Jens
Gram sst, for han har taget efterskrevne gods af hans vogn, da han om natten kom kørende ind i
byen, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 4/3 sidst forleden, hvorimod Jens Gram fremlagde et
skriftligt indlæg, og benægtede ved højeste saligheds ed, at han ikke havde taget omtalte varer,
hvorfor fogden imod samme benægtelse ikke turde fordriste sig i sagen at kende, men den for
overdommere at indkomme.

(60)

** Else Jacobsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 18/3 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale.

(61)

** borgmester Christian Spormand i Christianshavn stævnede Anker Pedersen handelsmand her sst
angående et pantebrev, udstedt af bytinget 8/3 1647, hvormed Niels Kare, forrige handelsmand sst,
skal have pantsat hans halve gård til Peder Ankersen borgmester, uanseet han har pantsat den til
Anne Poulsdatter, salig mester Peder Tøgersens sst, for 312 rigsdaler, efter hans pantebrev, dateret
28/1 1646, hvorefter han fremlagde Niels Andersen Kares panteobligation, dateret Randers 28/1
1647, hvori han tilstår at være Anne Poulsdatter, salig mester Peders her sst, skyldig 312 rigsdaler,
hvorfor han pantsætter hende hans gård, og dernæst fremlagde et tingsvidne af bytinget 18/1 1647,
hvori Anne Poulsdatter lod fordele Niels Kare for hans gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(62)

** Peder Rasmussen Vissing her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som salig Peder
Nielsen Worm tilforn afdøde, for dens brøstfældighed.



** Morten Mortensen. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befindes på den gård,
Jørgen Obbesen iboer.

** Niels Christensen Vorup her sst lod fordele efterskrevne, der iblandt Jens Lovmands hustru
Anne Olufsdatter i Kondrup.

(63)

** Anders Jensen Mammen her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Rasmussen Trustrup lod fordele efterskrevne.

** Søren Andersen Bay her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** mester Niels Jørgensen på Åbogård fordrede dom over fru Christence Henriksdatter, salig Poul
Skovs her sst, for gårdleje af den gård, hendes salig husbond i leje havde på 5 års tid, årligt 5
rigsdaler, samt fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(64)

** Anders Mogensen Grove. efterskrevne vidnede, at de havde været hos Christen Jensen Volstrup,
forrige hospitalsforstander, i Helvig Bendixdatters hus, og på Anders Groves vegne forbød ham at
undvige Randers bys frihed, før han havde gjort klart med Anders Grove om hvis, han ham skyldig
er.

** Anders Mogensen Grove. Peder Lassen hospitalsridefoged på Anders Grove KM og byens vegne
gav last og klage over Christen Jensen Volstrup, for han ulovligt er undveget af Randers bys frihed
imod lovlig arrest.

6/5 1667.

** Laurids Christensen Mollerup med en opsættelse af bytinget 26/3 sidst forleden stævnede
borgmester og råd for en del penge, han for borgmester og råd havde udlagt 1647, mens han var
forordnet bisidder, efter efterskrevne optegnelse samt hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt
dom, at da der ikke fremlægges bevis på gælden, så turde fogden ikke tilkende borgmester og råd at
betale.

(66)

** mester Søren Hansen Bendtsen her sst med en opsættelse af bytinget 26/3 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(67)

** Mette Sørensdatter her sst et stokkenævn. efterskrevne vidnede, at imidlertid hun der i byen
været har, da har hun forholdt sig kristeligt troligt og vel.



** Anker Pedersen her sst fremlagde et skriftligt indlæg, eftersom velagte karl Hans Hansen Dehn
sst er ham skyldig 66 rigsdaler, hvorfor han har pantsat ham en del sølv og guld, som Anker
Pedersen nu tilbyder ham at indløse.

** Henrik Schridsmeyer her sst fordrede dom over Else Olufsdatter, salig hr Madses, for et ligklæde
og 8 vokslys af lavsbrødrenes klæde og lys, som hun har ladet hente til hendes salig fars begravelse.
sagen blev opsat 6 uger.

** mester Niels Jørgensen på Åbogård fordrede dom over Hans Knudsen handskemager her sst for
halvandet års leje af en bod. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom på dele over hr Daniel Sørensen præst i Hobro
for 19 daler, som han er ham skyldig efter regnskab, dateret 18/1 1663. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen Bager her sst mødte med en dom af bytinget 2/4 1666, hvori Else Jacobsdatter er
tildømt at betale ham 15 sletdaler med rente, og da hun intet løsøre havde, blev der gjort udlæg i
hendes gård.

** Anders Mogensen Grove lyste Christen Jensen Volstrup forrige hospitalsforstander et fuldt vold
til, for han ulovligt har undveget Randers bys frihed.

(69)

** Anders Mogensen Grove opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre over Christen Jensen
Volstrup, forrige hospitalsforstander her sst, for han imod lovlig arrest er undveget Randers bys
frihed.

13/5 1667.

** fru Cathrine von Andersen, salig Jacob Nielsens til Ristrup hans efterleverske, et afkald. doktor
Jens Foss her sst på hans salig hustru Maren Sørensdatters vegne gav hende afkald for hans salig
hustrus arvelodder, som hun efter hendes forældre salig doktor Søren Hofmand og salig Gertrud
Pedersdatter arveligt kunne være tilfaldet, som salig Jacob Nielsen har været forordner formynder
og værge for.

** Rasmus Nielsen Kragballe. efterskrevne vidnede, at 30/4 er Jørgen Pedersen kobbersmed
indkommet i Tomas Rasmussen Kragballes hus, og da skældte Rasmus Nielsen Kragballe borger
her sst en rødskægget skælm, og det både inde i huset og på gaden i mange godtfolks påhør.

(70)

** Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg, lod fordele efterskrevne.

20/5 1667.



** Rasmus Nielsen på Gesinggård fordrede dom over Anders Nielsen Due borger her sst for 69
rigsdaler, som er for flæsk dun og havre, han af ham bekommet har, efter hans obligation, dateret
17/12 1663, hvortil Anders Nielsen svarede, at hans bo var registreret, og når der skete skifte, så
han gerne, at hans bror Rasmus Nielsen bekommer sin betaling af boet, hvilket han blev tilkendt.

(71)

** Otte Henrik Tegell i Hollandsbjerg fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Rasmus Nielsen Kragballe fordrede dom over Jørgen Pedersen kobbersmed her sst, for han uden
årsag har udskældt ham og fremlagde et tingsvidne af bytinget 13/3 sidst forleden. sagen blev opsat
6 uger.

(72)

** Augustus von Horn i Mariager, forrige amtsforvalter på Mariager kloster, begærede 3.ting over
Peder Knudsen snedker her sst for 100 rigsdaler, som han har lovet for Peder Andersen Lime efter
en obligation, dateret 14/11 1665, hvilket han efter dom af bytinget 22/4 er tildømt at betale,
hvorimod Peder Knudsen fremlagde sit skriftlige indlæg, underskrevet Peder Knudsen egen hånd,
hvorefter blev kendt, at da den forrige dom endnu står ved sin fuldmagt, kunne intet 3.ting stedes.

** Anders Mogensen Grove lod fordele Christen Jensen Volstrup forrige hospitalsforvalter for 954
sletdaler, som mangler på hans regnskab.

** Anders Mogensen Grove. Peder Christensen på Anders Mogensen og på KM og byens vegne
begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at gøre over Christen Jensen Volstrup, forrige
hospitalsforstander her sst, for han ulovligt har undveget Randers bys frihed, før han sig har
erklæret hos Anders Mogensen Grove på hospitalets vegne, imod forbud og arrest, og fremlagde et
tingsvidne af bytinget 29/4 sidst forleden, og en sandemænds opkrævelse af bytinget 6/5 sidst
forleden, hvorefter sandemændene svor Christen Jensen Volstrup et fuldt vold over.

(73)

** Inger Jacobsdatter her sst. efterskrevne vidnede, at de på hendes vegne gjorde arrest på Iver
Mikkelsen skrædder i over Hadsten, og forbød ham at drage af Randers bys frihed, før han har
betalt hende hvis, han hende på hans salig fars vegne skyldig er.

** Inger Jacobsdatter her sst gav last og klage over Iver Mikkelsen i over Hadsten, for han ulovligt
er draget af Randers bys frihed.

(74)

** Hans Duus barberer her sst. Cathrine Jensdatter sst vidnede, at hun 10/4 næst forleden lånte en
drejlsdug af Hans Duuses hustru Anne Andersdatter på hendes salig mor Karen Madsdatters vegne,
som blev lagt på bordet, mens den salig kvinde blev berettet og meddelt alterets sakramente, og
Anders Nielsen borger her sst vidnede, at 10/4, der hans salig hustru Karen Madsdatter blev
berettet, da tog Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske, samme dug af bordet.



** Hans Duus her sst fremlagde en skriftlig beskikkelse til Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens her
sst, at hun i mindelighed ville skaffe ham hans hustrus drejlsdug tilbage, som hun tog i hans hustrus
salig mors hus, da hun blev berettet, hvortil hun havde svaret, at hun ikke har taget samme dug, men
lånt den af et kvindfolk i huset, og at dugen er hende frastjålet.

(75)

** Niels Pedersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

3/6 1667.

** Anders Carlsen her sst. Peder Jensen Toftebjerg med fuldmagt af hans mor Karen Jensdatters,
salig Jens Pedersen Toftebjergs, fordum borger i Århus, hans efterleverske, gav ham afkald for al
den arv, hun efter hans salig kæreste Maren Jensdatter Toftebjerg, som var hendes datter, arveligt
kunne tilfalde, og takkede deres svoger for god betaling.

(76)

** borgmester Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 6/5 sidst forleden stævnede hr
Daniel Sørensen præst i Hobro for 9 daler, han skal være ham skyldig efter hans regnskab, som han
blev tildømt at betale.

** Peder Lassen Hinge her sst lod opsige den gård, han iboer, til borgmester Christian Spormand på
Christianshavn, og talte med hans hustru Cathrine Kirstine Mortensdatter.

** Morten Mortensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(77)

** Gunde Gundesen i Århus stævnede Conrad Hygensen Lindtorm byskriver her sst for 47
sletdaler, som resterer på hans obligation til salig borgmester Niels Mogensen, som Gunde
Gundesen i sin betaling over skifte efter den salig mand udlagt er, og fremlagde en dom af bytinget
6/3 1665. sagen blev opsat 5 uger.

10/6 1667.

** mester Niels Jørgensen med en opsættelse af bytinget 29/4 sidst forleden stævnede Christence
Henriksdatter, salig Poul Pedersen Skovs efterleverske, her sst for leje af en gård, som hendes salig
husbond havde i leje, hvorimod Christence Henriksdatter fremlagde sit indlæg, at på skifte efter
hendes salig mand blev gjort mester Niels Sørensen udlæg for 30 rigsdaler, som han ikke ville
annamme, og derefter fremlagde et skiftebrev efter salig Poul Pedersen Skov, hvori mester Niels
Jørgensen fordrede 30 rigsdaler, hvorfor han fik udlæg i efterskrevne, hvorefter der blev afsagt
dom, at Christence Henriksdatter bør betale det udlagde gods efter skiftebrevets formelding.

(78)



** Peder Røring i Ålborg fordrede dom over Christen Jensen her sst for 21 sletdaler efter hans
obligation, dateret 29/2 1660, som han blev tildømt at betale.

(79)

** Anders Østergård med høringer lod fordele efterskrevne.

** Inger Jacobsdatter salig Mads Værums. Peder Christensen på hendes samt på KM og byens
vegne lyste Iver Mikkelsen skrædder i over Hadsten et fuldt vold til, for han ulovligt er undveget
Randers bys frihed imod forbud og lovlig arrest.

** Inger Jacobsdatter her sst. Peder Christensen på hendes samt på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Iver Mikkelsen i over Hadsten at gøre deres ed og tov, for han ulovligt er draget af
Randers bys frihed.

** Niels Jacobsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den staldgård uden Vesterport, som tilhørte
salig Rasmus Pedersen Essenbæk forrige borger her sst, for hvis brøstfældighed, som derpå
befandtes.

(80)

** borgmester Christian Spormand med en opsættelse af bytinget 29/4 sidst forleden stævnede
Anker Pedersen handelsmand her sst angående et pantebrev, udstedt af bytinget 8/3 1647, hvormed
Niels Kare forrige handelsmand sst skal have pantsat hans halve gård til Peder Ankersen
borgmester, uanseet han har pantsat den til Anne Poulsdatter, salig mester Peder Tøgersens sst, for
312 rigsdaler, efter hans pantebrev, dateret 28/1 1646, og fremlagde samme Niels Andersen Kares
strenge obligation, og dernæst blev fremlagt et delevidne af bytinget 18/1 1647, og et tilbudsvidne
af bytinget 5/3 1666, og dernæst fremlagde en landstings varselseddel 6/12 1665 og et
takseringsvidne af bytinget 12/3 1666, hvorimod Anker Pedersen fremlagde et pantebrev af bytinget
8/3 1647, og derefter blev fremlagt en landstingsdom 12/3 1651, og en bytingsdom af 3/11 1647,
hvorefter der blev afsagt dom: eftersom i rette lægges Niels Andersen Kares pantebrev til salig
borgmester Peder Ankersen på samme halve gård, såvel adskillige andre dokumenter i forrige
domme indført, som endnu stander ved magt angående samme gård, så kan der ikke tilkendes
Christian Spormand nogen rettighed at have i bemeldte Anker Pedersens pant.

(84)

** mester Niels Jørgensen i Them fordrede dom over Niels Lassen Lem her sst for agerlejepenge 5
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

17/6 1667.

** mester Niels Jørgensen med en opsættelse af bytinget 6/5 sidst forleden stævnede Hans Knudsen
handskemager her sst for halvandet års leje af en bod, årligt 9 rigsdaler, som han blev tildømt at
betale.

** Anker Pedersen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



(85)

** Niels Poulsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Inger Jacobsdatter her sst. Peder Christensen på hendes og på KM og byens vegne begærede
fylding på sandemænd for deres ed og tov at gøre over Iver Mikkelsen skrædder i over Hadsten, for
han imod forbud og lovlig arrest er draget af Randers bys frihed, og fremlagde et klagevidne af
bytinget 20/5 sidst forleden og et tingsvidne 10/6 sidst forleden, hvorefter sandemændene svor Iver
Mikkelsen et fuldt vold over.

(86)

** Niels Christensen Dalsgård. efterskrevne vidnede, at hans hustru Dorte Olufsdatter 1657, før
svensken kom her i landet, leverede hendes søster nu salig Maren Olufsdatter, Rasmus Rings
hustru, efterskrevne gods, som hun skulle komme over med efter hende og levere hende selv i
København.

** Jacob Vagt her sst lod forlede efterskrevne.

25/6 1667.

** Maren Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(87)

1/7 1667.

** Peder Esbensen i Hollandsbjerg med en opsættelse af bytinget 20/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

** Søren Andersen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(88)

** Peder Esbensen i Hollandsbjerg et vidne.

** Mette Nielsdatter, salig Tomas Blacks, stævnede efterskrevne hendes salig mands kreditorer at
møde i hendes salig mands og hendes bo med deres krav.

** Mette Nielsdatter til 4.ting lod opsige den gård, hun påboer. varsel til Anker Pedersen og Peder
Nielsen her sst.

8/7 1667.

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst med en opsættelse af bytinget 20/5 sidst forleden stævnede
Jørgen Pedersen kobbersmed sst, for han har overskældt ham, og fremlagde et tingsvidne af
bytinget 13/5 næst afvigte, samt et sognevidne af 24 dannemænd og hr Knud Jensen sognepræst til
Voldum og Rud sogne, hvorimod Jørgen Pedersen fremlagde sit skriftlige indlæg, at hans ord var



faldet i drukkenskab, hvorefter blev afsagt, at eftersom sagen synes af hensees til ærerørig, skal den
påkendes af overdommere.

(90)

** Søren Andersen Bay her sst på byens vegne lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

(91)

** mester Laurids Jespersen og Niels Jespersen lod opkræve synsmænd til syn på den øde ejendom,
salig Jesper Lauridsen sidst påboede.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske her sst, fordrede dom over Jens
Sørensen i Galten herredsfoged for gæld efter hans obligation til Jens Nielsen, forrige skriver på
Dronningborg, dateret 24/5 1650 Jens Sørensen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

(92)

** Mads Nielsen her sst lod vurdere efterskrevne gods, som var pantsat ham af Mads Bager, som
han blev tilbudt at løse.

** Rasmus Iversen på Vingegård fordrede dom over Mads Sørensen her sst for 6 sletdaler. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Madsen i Ørsted fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Lassen Hinge her sst tilbød, om nogen godtfolk ville købe eller leje salig Kurt Guldsmeds
gård og boder til samme gård, som han er formynder for, så kan de få det for billig køb eller leje.

15/7 1667.

(93)

** Laurids Jespersen og Niels Jespersen her sst. synsmænd afhjemlede syn på det afbrændte
byggested, salig borgmester Jesper Lauridsen fordum tilhørte, som ligger op til hr Hans Olufsens
grund, hvor de beså det plankeværk, som er opsat imellem de to ejendomme.

** Christen Nielsen uden Vesterport lod fordele efterskrevne.

** Poul Eliasen til 4.ting lod opsige den bod og våning, han iboer, som tilhører Jens Baltsersen
rådmand her sst.

(94)

** Peder Lassen Hinge her sst fordrede dom over efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.



** Søren Andersen Bay her sst lod fravise Anne Andersdatter fra den gård, hun påboer, som hendes
salig mand Poul Christensen Bager påboede og afdøde.

** Gunde Gundesen i Århus med en opsættelse af bytinget 10/6 stævnede Conrad Hygensen
Lindtorm byskriver her sst for 47 sletdaler efter hans obligation, som han blev tildømt at betale.

(95)

** Niels Hansen i Grenå fordrede dom over Christen Zachariasen her sst for 48 sletdaler, han er
ham skyldig efter hans obligation 2/1 1655. sagen blev opsat 6 uger.

(96)

22/7 1667.

** mester Niels Jørgensen på Åbogård med en opsættelse af bytinget 10/7 sidst forleden stævnede
Niels Lassen Lem her sst for agerleje 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Anders Nielsen Let lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Christensen Foged her sst fordrede dom over Maren Lauridsdatter i Mellerup for 11
rigsdaler for korn. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(97)

** Laurids Nielsen her sst lod opkræve synsmænd til syn på hans gård.

** Otte Tegell her sst lod opsige den bog og våning, han nu iboer.

29/7 1667.

** Søren Andersen Bay her sst, hr Christen Christensen på Mols, Terkild Tygesen her sst og Anders
Poulsen Bay sst på de umyndige, salig Poul Christensen Bager fordum borger her sst, hans
efterladte børn, som de er forordnede værger og formyndere for, på deres vegne og Søren Andersen
Bay på sin farbror Søren Sørensen Bay på Svaleklint i Ods herred på Sjælland hans egne vegne.
synsmænd afhjemlede syn på salig Poul Christensen Bagers børns tilfaldne gård og ejendom sst,
som hans hustru Anne Andersdatter nu påboer, for hvis brøstfældighed derpå findes.

(99)

** Anders Sørensen Østergård begærede 3.ting over Niels Mortensen i Terp for 3 sletdaler for øl,
han har bekommet, hvilket han benægtede, men hans søn Christen Nielsen havde bekommet det,
hvorfor han blev fordelt.

(100)



** Anders Nielsen Brems fordrede dom over Hans Duus badskær her sst for en sort klædekåbe,
Anders Nielsens salig hustru Karen Bremses tilhørte, som han af borgmester og råd var bevilget at
måtte lade gøre en sørgeklædning af, hvilket Hans Duus havde lovet ham at gøre. sagen blev opsat
6 uger.

** Peder Knudsen snedker her sst fremlagde et skriftligt kundskab, at da han havde begæret deres
kundskab om hans alder, så kendes Niels Mouridsen i Helstrup og Cathrine Fallentinsdatter Dehns,
salig Hans Dehns efterleverske her sst, at han er døbt 30/10 1642 i skt Mortens kirke, da Cathrine
Dehns havde hendes datter Margrete til dåben, og Niels Mouridsen havde sin søn Mourids Nielsen
til dåben, og Knud Snedker har ingen sønner mere, som hedder Peder, end den ene.

(101)

** borgmester Mikkel Tygesen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

** Anders Nielsen Let her sst til 4.ting lod opsige den bod og våning, han iboer, som tilhører mester
Søren Hansen Bendtsen.

5/8 1667.

** Palle Jensen Foged fremlagde et købebrev, hvormed hr Jørgen Henriksen, sognepræst til
Herrested i Fyn, som formynder for alle hans søskende sælger til Aksel Jensen, forrige ridefoged på
Kalø, deres salig far Henrik Henriksens gård i Randers, dateret Randers 27/2 1663, Jørgen
Henriksen Randers egen hånd, og dernæst fremlagde hr Jørgen Henriksens fuldmagt til at skøde
samme gård til salig Aksel Jensens bror Palle Jensen Hegelund og hans arvinger, dateret Herrested
22/7 1667, hvorefter Knud Rasmussen snedker på hr Jørgen Henriksen og hans søskendes vegne
skødede til Palle Jensen den gård, som deres salig forældre Henrik Henriksen stenhugger og Kirsten
Rasmusdatter tilhørte påboede og afdøde.

(103)

** Anne Andersdatter her sst. Laurids Nielsen sst på hans mor Anne Andersdatter, salig Poul
Christensens, hendes vegne fremlagde et skriftligt syn på hendes ager, hvorpå Niels Madsen her sst
og hans søn Frands Nielsen har slået det bedste græs, hvortil Niels Madsen ved højeste ed
benægtede, at det ikke var sket med hans vilje og gerne ville stille hende derfor tilfreds.

** Jørgen Christensen her sst. efterskrevne vidnede, at da de var med ham at gøre udlæg hos Oluf
Wacher her sst på Christence Henriksdatters vegne, da sagde Oluf Wacher til ham, er du byfoged
eller Jørgen Kælderhund, tager du eller rører noget af mit gods, da skal bødlen røre og slå dig igen,
og sad med en murhammer i hånden og hvingede, og sagde, du skal få en djævels færd derfor,
hvorfor der intet udlæg blev gjort.

(104)

** Rasmus Nielsen Kragballe lod opbyde den gård på Vestergrave, som tilhører Lene Jensdatter og
hendes søn Niels Jensen, salig Niels Jensen rådmands efterleverske her sst, som han er tilforordnet
formynder for, om noget godtfolk deri vil bo.



12/8 1667.

** Søren Andersen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 1/7 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for hvis, de rester med til byen for 1665, som de blev tildømt at betale.

** Christian Hansen guldsmed her sst fra sig leverede 18 sletdaler, som var hans salig formand
Morten Gøring guldsmeds arvingers arvelod, som var for hvis ringe varer efter registrering og
skiftebrevs formelding.

(105)

** Poul Christensen Smed her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 4
uger.

** Rasmus Christensen Lollik her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

19/8 1667.

** Lene Jensdatter her sst med en opsættelse af bytinget 8/7 sidst forleden stævnede Jens Sørensen i
Galten herredsfoged for 17 sletdaler efter hans obligation, dateret 24/5 1650, hvortil han svarede, at
den salig mand var ham skyldig for to ege samt for rejser, han havde gjort, hvorefter blev afsagt
dom, at Jens Sørensen bør betale de 17 rigsdaler inden 15 dage, og hvis han har af hende at fordre,
bør han søge ved lovlig proces.

(106)

** Peder Madsen i Ørsted med en opsættelse af bytinget 8/7 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Rasmus Iversen på Vingegård med en opsættelse af bytinget 8/7 sidst forleden stævnede Mads
Sørensen Bager her sst for 6 sletdaler, som rester på rug, han af ham bekommet har 1665, som han
blev tildømt at betale.

(107)

** Mikkel Lassen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Johan Koop rådmand her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Christensen prokurator lod fordele efterskrevne.

** Anders Nielsen Brems her sst til 4.ting lod opsige til Hans Duus badskær sst den gård og
ejendom, Anders Brems iboer.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne fordrede dom over en skoleperson Jens Byrgesen,
som tjente salig Poul Christensen Bager, forrige her sst, for at informere hans børn, som har besovet
den salig mands datter Anne Poulsdatter i hendes umyndige år, og ikke havde været til Guds bord at



annamme alterets sakramente, og i lige måder fordrede dom over Anne Poulsdatter for hendes
forseelse, eftersom de skal have været slægt i 3 led, og satte i rette, om de ikke bør straffes på deres
gods og landet at undvige. sagen blev opsat 6 uger.

(108)

** Peder Sørensen Glesborg her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis sårmål, han havde, og da
havde han et åbent sårmål på den ene arm, som han beskyldte Jørgen Christensen fisker på
Vestergrave for at have gjort.

** Peder Sørensen Glesborg fisker sigtede og beskyldte Jørgen Christensen fisker her sst for at have
skåret ham på hans højre arm oven ved håndledet med Peder Glesborgs eget segl.

** Peder Sørensen Glesborg. efterskrevne vidnede, at de på Randers fjord hørte, at Jørgen Sørensen
og Peder Glesborg droges om et segl, og da de roede derover, havde Peder Glesborg bekommet sin
skade.

20/8 1667.

(109)

** Hans Nielsen Holdt her sst fremlagde et købebrev, hvormed Palle Jensen Hegelund, Christen
Skeels foged på Ravnholt i Fyn, sælger til ham hans gård i Hovmeden, som forrige tilhørte salig
Henrik Henriksen Stenhugger, hvorefter Palle Jensen tilskødede ham samme gård og ejendom.

(110)

** Peder Lassen Hinge og Hans Madsen Værum her sst med en opsættelse af bytinget 15/7 1667
stævnede Else Nielsdatter, salig Kurt Jensens efterleverske, for et års leje af den gård, som hun
iboer, 16 sletdaler, hvorefter der blev afsagt dom: eftersom i rette lægges et skiftebrev efter salig
Kurt Jensen, dateret 8/7 1666, som formelder, at salig Kurt Jensens bror Peder Jensen Guldsmed
hans to børn Peder Pedersen og Sidsel Pedersdatter deres anpart i salig Kurt Jensens gård og
staldgård har deres tilforordnede værger Peder Lassen og Hans Madsen til sig under værgemål
annammet, hvorfor hun til dem på de umyndiges vegne bør betale lejen.

** Conrad Hygensen Lindtorm byskriver lydeligt lod fordele efterskrevne for skriverløn.

(111)

** Niels Christensen Vissing her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Sørensen Glesborg lod lyse Jørgen Christensen fisker her sst et fuldt vold til, for han har
skåret ham med et segl på hans arm.

** Peder Sørensen Glesborg. Jørgen Christensen på hans og KM og byens vegne opkrævede
sandemænd deres ed og tov over Jørgen Christensen fisker at gøre, for han skar ham på hans arm
med et segl.



** Jørgen Christensen prokurator gav last og klage over Anders Jensen Jann skomager her sst, for
han 21/8 kom i Jørgen Christensens hus og skældte hans hustru og datter for tasker tyve og horer og
andre utilbørlige ord, hvortil han svarede, at Jørgen Christensens hustru skældte ham først, så
skældte han igen.

(112)

2/9 1667.

** borgmester og råd her sst lod fremlægge en kontrakt mellem Hans Nielsen Holdt her sst og Palle
Jensen Hegelund, foged på Ravnholt i Fyn, dateret 27/8 1667, indeholdende, at Palle Jensen har
indløst hos Hans Nielsen Holdt salig Henrik Henriksen Stenhuggers obligation på 407 sletdaler
efter skiftebrev efter salig Henrik Stenhuggers hustru salig Kirsten Rasmusdatter samt rente 8/6
1666 - 7/8 1667 37 sletdaler, er tilsammen 434 sletdaler, som salig Henrik Henriksen til den blinde
pige Gertrud Pedersdatter skyldig var, hvilke 434 sletdaler, Hans Nielsen Holdt af borgmester og
råd er tilforordnet at være værge for, hvorfor han til borgmester og råd pantsætter samme ejendom.

(113)

** Peder Hansen foged på Holbækgård fordrede dom over Hans Dunckel, forrige visiterer her sst,
for 12 tønder havre, han i oktober 1664 med sin søn Johan Dunckel bekommet har, og skulle i en
hollandsk bojert i Mellerup færgested, og rester med betaling. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst med en opsættelse af bytinget 22/7 sidst forleden stævnede Mads
Jørgensen Bager sst for 3 tønder rug, som han bekom 1665, som han blev tildømt at betale.

** Martinus Seemand fordrede dom over Niels Jensen Bager her sst for 22 sletdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Peder Christensen Foged med en opsættelse af bytinget 22/7 sidst forleden stævnede Maren
Lauridsdatter i Kellerup mølle for 11 rigsdaler, som hun er skyldig for korn øl og adskillige varer,
som hun blev tildømt at betale.

(114)

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de for 8 dage siden overhørte, hvis inden
tingstokkene passerede imellem Niels Jensen KM byfoged og Jacob Mikkelsen skrædder her sst,
hvor Niels Jensen spurgte ham, hvorfor han på en søndag beskikkede Jørgen Christensen
prokurator, så ville han ikke sige det, men sagde, at han havde aget rug ind om søndagen, hvormed
han gik af tinget.

** Niels Jensen på KM og rettens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Jens Tomasen vognmand,
da han blev optaget af Anders Jensen Gesings kælderhals, som han aftenen tilforn var nedfaldet, og
da var hans hals brækket, og blodet løb ud af næse mund og det ene øre.

9/9 1667.

(115)



** Jørgen Christensen prokurator på KM og rettens vegne opkrævede sandemænd deres ed og tov at
gøre angående Jens Tomasen vognmand, som var nedfaldet i en kælderhals og derved brækket sin
hals.

** Peder Christensen på KM byens og Peder Sørensen Glesborgs vegne begærede fylding på
sandemænd deres ed og tov at gøre Jørgen Christensen fisker her sst, for han har skåret Peder
Sørensen på hans arm med et segl, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 31/8 sidst forleden,
hvorefter fortovsmanden fremkom, og eftersom Peder Glesborg ikke nægter at have fået sin skade
på oberst Hans Friises grund, som ligger i Galten herred, så turde sandemændene ikke sig
tilfordriste nogen vold at sværge.

** doktor Niels Bendtsen af Ålborg. synsmænd afhjemlede syn på to blokke på Stevnstrup mark,
hvorpå var høstet 2 traver rug.

(116)

16/9 1667.

** Christoffer Dons fordrede dom over Jens Jensen i Lind for 7 sletdaler, han er ham skyldig efter
hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Hansen i Grenå fordrede dom over Christian Maler her sst for 48 sletdaler efter hans
obligation, dateret Bergen 2/1 1665. sagen blev opsat 6 uger.

23/9 1667.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(117)

** Laurids Christensen Mollerup. efterskrevne vidnede, at før svensken kom her ind i landet om skt
Mikkelsdag, da blev udtaget fra Laurids Mollerup en brunstjernet hest, som var den bedste, der kom
ud af Randers by til stykheste, som blev ført til Frederiksodde i KM tjeneste.

** Johan Pedersen i Avning, birkefoged til Estrup birketing, på hr Jens Pedersen Hadstens vegne.
Henrik Schridsmeyer her sst vidnede, at 1665 tog Peder Seller af Hamburg håndskrift af Rasmus
Pedersen Hadsten og Tomas Pedersen Hadsten på to års rente af 200 sletdaler, som de har lovet
efter deres obligation at betale Peder Widour og Peder Seller af Hamburg på deres bror hr Jens
Pedersen Hadstens vegne, som han på skiftet efter hans salig far var udlagt at betale.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov
at gøre over Jens Tomasen vognmand her sst efter tingsvidne af bytinget 2/9 sidst forleden, og
fremlagde en sandemænds opkrævelse af bytinget 9/9 sidst forleden, hvorefter sandemændene svor
Jens Tomasen hans egen bane for våde.

(118)



30/9 1667.

** Otte Tegell af Randers fremlagde sit borgerskabsbrev, udgivet af Fredericia, dateret 24/9 1667,
samt en udskrift af Fredericias privilegier, dateret Københavns slot 31/5 1665, af det 5.punkt, at på
det, at Fredericia desto bedre og snarere kan blive bebygget, da bevilges, at alle som nedsætter sig
der og borgerskab har taget, skal på fem års tid være umolesteret af deres kreditorer.

(119)

** Morten Mortensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Frederik Envoldsen rådstueskriver fordrede dom over Anne Andersdatter, salig Poul Christensen
Bagers efterleverske her sst, for skiftebreve, han for hende skrevet har efter salig Christen Jensen
ridefoged og efter salig Poul Christensen. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Pedersen Værum lod opbyde efterskrevne gods, som Olivia Andersdatter og hendes
søster Margrete Andersdatter er efter deres salige forældre tilfaldet, om nogen godtfolk det vil købe.

(120)

** Rasmus Iversen ridefoged til Tjele lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Christensen Lollik lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Jens Madsen Morsing skomager med sig havde Søren Jensen, som er hans slegfreds stedsøn, og
efterdi han har hans mor Kirsten Bertelsdatter til ægte hustru i senge, da tog han Søren Jensen i
hånd og lagde sin hånd på hans hoved og fuldkommeligt lyste ham i kuld og køn og kendes ham for
hans rette ægte søn at være, arve og gælde lige med og ved hans egen ægte søn Mads Jensen.

** Niels Sørensen klejnsmed uden Vesterport. Niels Jensen skoflikker tog ham i hånd og sagde, at
han vidste intet at beskylde ham andet end som en ærlig mand, og ikke heller hans hustru Anne
Andersdatter andet end som en ærlig dannekone.

7/10 1667.

(121)

** Niels Jensen på KM og rettens vegne fordrede dom over efterskrevne gældnere her sst for deres
lejermålsbøder. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over Jacob Mikkelsen skrædder sst efter tingsvidnes
formelding af bytinget 2/9 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

14/10 1667.

(122)



** Mads Sørensen skomager her sst fordrede dom over Rasmus Jensen sst for noget arbejde, han af
ham bekommet har, som er for 15 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Hansen på Holbækgård med en opsættelse af bytinget 2/9 sidst forleden stævnede Hans
Dunckel, forrige visiterer her sst, for 12 tønder havre, han af ham bekommet har 1665, som han
blev tildømt at betale.

(123)

** Niels Jacobsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(124)

21/10 1667.

** Terkild Tygesen. synsmænd afhjemlede syn på den gård på Vestergrave, som salig Karen Lem
sidst iboede, som Terkild Tygesen nu har i leje.

(125)

** Jørgen Heitwinckel af Lübeck fordrede dom over Jens Mikkelsen guldsmed her sst for 6
rigsdaler husleje efter hans obligation, dateret 13/3 1667, som han blev tildømt at betale straks
inden to solemærker.

** Peder Rasmussen Vissing fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Poulsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(126)

** Martinus Seemand her sst. Mogens Mogensen Skov i Århus skødede til ham en ager, som er
ham udlagt efter salig Peder Jensen Hadsten.

** Jørgen Christensen her sst lod fordele efterskrevne.

28/10 1667.

** Morten Mortensen her sst med en opsættelse af bytinget 30/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(127)

** Martinus Seemand fordrede dom over Hans Dunckel, forrige visiterer her sst, for 50 tønder byg
efter hans obligation, dateret 13/2 1664, som han blev tildømt at betale.

(128)



** Jørgen Christensen her sst fremlagde sit skriftlige angivende imod Hans Holdt, som havde
overfaldet ham i sit eget hus, og havde slået et glas af hans hånd, og ville have slået ham til jorden,
og derefter på tinget havde han indvæltet sig på ham.

** Poul Pedersen på Fussing fordrede dom over Jørgen Pedersen kobbersmed her sst for 4 tønder
rug. sagen blev opsat 4 uger.

** Conrad Lindtorm byskriver lod fordele efterskrevne.

4/11 1667.

(129)

** Anders Jensen Bjerregrav med en opsættelse af bytinget 23/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

** Anders Jensen Bjerregrav fordrede dom over efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale
deres gæld.

(130)

** Laurids Jespersen og mester Niels Jespersen her sst. efterskrevne vidnede om stolper og skel
mellem salig hr Oluf Olufsens gård og salig Jesper Lauridsens gård. varsel til salig hr Oluf Olufsens
arvinger, nemlig hr Hans Olufsen Eske Olufsen og Else Olufsdatter.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne med en opsættelse af bytinget 19/8 sidst forleden
stævnede Jens Hansen Byrgesen, som tjente salig Poul Christensen Bager her sst, for at informere
hans børn, for han har besovet hans datter Anne Poulsdatter, skønt de skal have været slægt i 3.led,
om han ikke derfor bør at straffes på hans gods og landet at undvige, hvorefter han blev tildømt at
lide efter recessen.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne med en opsættelse af bytinget 7/10 stævnede
efterskrevne personer for deres lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale, eller at straffes på
kroppen i jern og fængsel.

(131)

** Søren Jespersen felbereder her sst. synsmænd afhjemlede syn på den bod, som Ib Snedker
iboede og fradøde.

** salig Poul Christensen Bagers arvinger et afkald. Laurids Nielsen, borgersøn her sst gav hans
mor Anne Andersdatter, salig Poul Christensen Bagers efterleverske, og den salig mands arvingers
formyndere afkald for 47 sletdaler, som er resten af den arv, han arveligt kunne tilfalde efter hans
salig far Niels Jespersen, fordum borger her sst, som salig Christen Jensen Ridefoged har haft under
værgemål, hvorefter Søren Andersen Bay her sst på Anne Andersdatter, salig Poul Christensen
Bagers efterleverske, og Anders Poulsen Bay på egne og medarvingers vegne skødede til Laurids
Nielsen den 4.part af den halve gård på Brødregade, som Mikkel Lassen iboer.



(132)

** mons Steenbeck på Dronningborg fordrede dom over Niels Jensen Bager borger her sst for 4
tønder rug, tønden 10 mark, han er ham skyldig. sagen blev opsat 4 uger.

** KM brev, Poul Bagers datter angående. Søren Andersen Bay her sst på salig Poul Bagers datter
Anne Poulsdatters vegne lod læse og påskrive KM missive, at da Jens Andersen Bay her sst på sin
søster Anne Poulsdatters vegne har ladet andrage, hvorledes hun af ungdoms vanvittighed, da hun
ikke var over hendes tretten år eller været til Guds bord, af Jens Hansen Byrgesen blev forlokket til
lejermål, uanseet han med hende i 3.led skal være beslægtet, da har KM hendes forseelse denne
gang tilgivet, så hun skal for sine bøder være forskånet og forblive, hvor hun lyster, men skal
kirkens disciplin ved åbenbart skriftemål at udstå.

(133)

11/11 1667.

** KM generalfiskal Christen Pedersen i København på KM vegne stævnede
borgmester og råd i Randers for hvis, de kan have handlet imod KM privilegier til Peder Matiasen,
residerende i København, dateret 9/8 1664, og fremlagde KM benådningsbrev til Peder Matiasen,
samt andre dokumenter, og efterdi sagen er vidtløftig, blev den opsat 8 dage.

(134)

** Anders Christensen Hornbæk her sst fordrede dom over Niels Jensen bager sst for 7 tønder
havre, 5 mark tønden, som han af ham skal have bekommet 20/4 1666. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(135)

** Hans Duus badskær her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som salig Karen Bremses
påboede, for hvis brøstfældighed derpå fandtes. varsel til Lene Jensdatter salig Jens Nielsen
rådmands efterleverske.

18/11 1667.

** KM generalfiskal Christen Pedersen i København på KM vegne stævnede borgmester og råd i
Randers for hvis, de kan have handlet imod KM privilegier til Peder Matiasen, residerende i
København, dateret 9/8 1664, og fremlagde KM benådningsbrev til Peder Matiasen, at eftersom
Peder Madsen, barnfødt i Randers, på nogen tid sine studier udenlands har fortsat, og nu her i riget
agter sig at nedsætte, så har KM efter hans ansøgning bevilget, at han i hvilken købstad i riget, han
nedsætter sig, må nyde de benådninger og friheder, som han de residerende gejstlige i købstæderne
givet har, så længe han ingen borgerlig næring bruger, dateret Københavns slot 9/8 1664, og
derefter fremlagde en kopi af det privilegium, gejstligheden her i landet givet er, at de må nyde
deres residens forskånet for skat, men af deres andre huse at erlægge efter matrikeltaksten, dateret
København 5/4 1666, og derefter fremlagde Niels Jacobsens kvittering for eksekution hos Peder



Matiasen for efterskrevne matrikelskatter, hvorefter blev fremlagt generalfiskalens indlæg og
protest, hvorledes borgmester og råd har betaget Peder Matiasen, residerende i Randers, den ret og
frihed, som ham af KM allernådigst er forundt, for al borgerlig kontribution, hvorimod blev
fremlagt efterfølgende dokumenter, 1. KM åbne brev, dateret 14/7 1662, at ingen for skat at
forskånes, som bygger og bo, hvem det være kan, og 2. KM brev af 22/7 1664, at ingen for
matrikelskat skal være forskånet, 3. KM brev 1/7 1664 angående frøkenstyr, som alle skal betale i
fire terminer, og dernæst 4. KM åbne brev af 8/3 1666 angående bådsmandsfolk, for hver, som ikke
bekommes, at betale 10 rigsdaler, og 5. KM brev, dateret 10/2 1666 angående flådens udrustning,
dertil øksne og flæsk at give af alt jordegods, 6. KM påbud om trompeterer til flådens fornødenhed,
dateret 12/3 1666, 7. KM befaling om en badskær til flådens fornødenhed, dateret 12/3 1666, og
derefter 8. borgerskabet deres angivende til borgmester og råd angående indkvartering, samt 9. KM
brev angående skatterne, dateret 4/5 1667, og 10. et underskrevet brev angående kontribution og
indkvartering for dem, der ikke i forrige mandtal findes at være takseret, og 11. et indlæg, hvorefter
blev afsagt, at da Peder Matiasen imod hans KM meddelte benådningsbrev og gejstlige privilegier
på matrikelskatten af borgmester og råd er forurettet, så samme sag muligt har videre henseende, da
turde fogden ikke tilfordriste sig deri at dømme, men dette for sin tilbørlige dommer henfinder.

(141)

** Niels Mikkelsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(142)

** Christen Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(143)

** doktor Jens Foss her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Mogensen Grove, hospitalsforstander her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som er salig Poul
Christensens arvinger skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Morten Brøchner her sst fordrede dom over Maren Jensdatter, salig Jens Havrums efterleverske,
for 8 sletdaler, som hendes søn salig Christen Jensen skulle have været Morten Brøchner skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

(144)

** Peder Christensen Foged her sst fordrede dom over Niels Jensen Rovsing i Lem for 9 sletdaler
efter hans brev til salig borgmester Niels Mogensen i Randers af 16/2 1664, som er udlagt Peder
Christensen i hans fordring over skifte, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 7/10 sidst forleden stævnede Jacob
Mikkelsen skrædder her sst efter tingsvidnes indhold 2/9 sidst forleden angående hvad, han havde



sagt inden tingstokkene, hvilke hans ord, han bør at bevise, hvorefter blev afsagt, at da tingsvidnet
synes at hensees til ærerørig, da henfandt fogden sagen til landsdommere.

(145)

25/11 1667.

** Niels Jacobsen her sst med en opsættelse af bytinget 14/10 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale den gæld, som de med rette skyldig er.

(146)

** Mads Sørensen skomager her sst med en opsættelse af bytinget 14/10 sidst forleden stævnede
Rasmus Jensen sst for noget arbejde, han af Mads Sørensen bekommet har, som beløber sig 15
sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Poul Pedersen på Fussing med en opsættelse af bytinget 28/10 sidst forleden stævnede Jørgen
Pedersen kobbersmed her sst for 4 tønder rug, som han blev tildømt at betale.

(147)

** Maren Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

** Anders Carlsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Rixe Iversdatter her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Jensdatter Havrums her sst fordrede dom over Morten Brøchner sst for et års husleje 24
rigsdaler, som han er hende skyldig til Mikkelsdag 1657 efter hendes regnskabsbog. sagen blev
opsat 6 uger.

** Morten Tygesen rådmand her sst fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere for husleje
og andet. sagen blev opsat 6 uger.

(148)

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

2/12 1667.

** mons Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg, med en opsættelse af bytinget 4/11 sidst
forleden stævnede Niels Jensen bager her sst for 4 tønder rug, som han af ham bekommet har, som
han blev tildømt at betale.

(149)



** Hans Dehn i Fredericia fordrede dom over Hans Dunckel her sst for 22 rigsdaler, han er ham
skyldig efter hans obligation, dateret 14/7 1667, som han blev tildømt at betale.

** Peder Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.sagen blev opsat 6 uger.

(150)

** Anders Christensen Hornbæk her sst lod vurdere en sort klædekåbe for 8 sletdaler, som ham af
Peder Pedersen i Langå er pantsat, og tilbød ham at indløse samme kåbe inden 6 uger.

** hr Peder Jensen Brask her sst. Søren Madsen sst for retten sagde, at hr Peder Brask ikke skulle
slå ham på hans mund, som han gjorde ved hans søskende i sommer, idet det ikke endnu var betalt.

9/12 1667.

** Søren Andersen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som er hans mor
Mette Pedersdatter og sig selv skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(151)

** Anne Andersdatter, salig Poul Christensen Bagers efterleverske, fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(152)

** mester Oluf Sørensen her sst lod fordele Else Nielsdatter, salig Kurt Guldsmeds efterleverske sst,
for jordskyld til den latinske skole.

** Henrik Schridsmeyer her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(153)

** Tomas Poulsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

16/12 1667.

** mons Tøger Hofmand her sst fordrede dom over Tomas Poulsen sst angående 37 1/2 tønder
hartkorn, han er berettiget i Nørtorp herregård i Thy, som Tomas Poulsen har nydt og brugt fra 1657
til nærværende tid, hvorfor han bør betale ham renten af 2250 rigsdaler fra 25/6 1657, hvorefter
blev fremlagt en lodseddel i salig Erik Juels efterladte gods, som er tilfaldet Gertrud Pedersdatter,
salig doktor Søren Hofmands, i Randers og hendes børn for deres fordringer 2245 rigsdaler, og
dernæst blev fremlagt en transport af doktor Jens Hofmand Niels Hofmand og Peder Hofmand her
sst, dateret 15/10 1667, at de har transporteret til deres bror og svoger Tøger Hofmand de anparter i
Nørtorp hovedgård, de efter deres salig far mor og bror er tilfaldet, som de til udlæg har bekommet
efter salig Erik Juel, og til sidst blev fremlagt et tingsvidne af Hillerslev herredsting 19/11 sidst



forleden. varsel til Tomas Poulsen og talte med hans datter Cathrine Tomasdatter. sagen blev opsat
6 uger.

(154)

** Christen Olufsen skrædder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(155)

** Peder Jensen Købmand her sst fordrede dom over Maren Havrums her sst for efterskrevne, hun
er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(156)

** Maren Havrums her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Lassen Lem her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mads Sørensen Nielstrup her sst på hans pige Anne Andersdatters vegne og Peder Christensen
på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de havde været i Mads Sørensen hus, og da
bekendte Anne Andersdatter, at da hun kom til Niels Christensen Vorup og ville købe et fjerdingkar
gråsalt, og tilbød ham 7 skilling for, ellers ville hun gå et andet sted, og da slog han hende under det
ene øre og fulgte efter hende ud i forstuen og slog hende igen, og nu klagede hun på ham for den
store skade, han havde gjort hende, og de så, at hun var ophovnet i ansigtet, og der kom blod ud af
den ene øre.

(157)

** Poul Christensen Smed her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som blev tildømt at
betale deres gæld.

(158)

23/12 1667.

** Peder Christensen på KM og byens vegne lyste Niels Christensen Vorup her sst et fuldt vold til,
for al den overlast og skade, som han har gjort Anders Christensen Kærsgård i Tebbestrup hans
datter Anne Andersdatter, da hun ville købe en fjerdingkar gråsalt, og opkrævede sandemænd deres
ed og tov over ham at gøre.

** Aksel Mogensen af Skanderborg fordrede dom over efterskrevne gældnere.

(1)

** tingbogens autorisation.



** sandemænd vargæld.

(2)

7/1 1668.

** borgmester og råd her sst. på KM vegne og efter privilegiers formelding har borgmester og råd at
forbyde, at ingen borger efter denne dag må gøre nogen samling eller gildelag her i Randers, med
mindre det sker med borgmester og råds vilje og minde.

** Johan Widiche her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(3)

** Anders Mogensen Grove her sst med en opsættelse af bytinget 18/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Mads Sørensen skomager her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

(4)

** Anders Østergård her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Madsen ved Nørreport opsagde den gård og ejendom, han iboer, til mons Peder Lassen
sitzhaftig her sst.

** Niels Lassen Norring her sst fordrede dom over Jens Jensen Allestrup kræmmer sst for en
jernkakkelovn, han af Niels Norring skal have købt. sagen blev opsat 6 uger.

(5)

** doktor Jens Foss her sst med en opsættelse af bytinget 18/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere sst, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Peder Christensen på KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd, deres ed og tov at
gøre over Niels Christensen Vorup handelsmand her sst, for han 23/11 har overfaldet Anders
Christensen Kærgård i Tebbestrup hans datter Anne Andersdatter og fremlagde et synsvidne af
bytinget 16/12 sidst forleden, hvorefter sandemændene gjorde deres ed således, at da synsvidnet
ikke med vidnesbyrd nu for retten stadfæstedes, svor de Niels Vorup fri.

(7)

13/1 1668.



** Morten Tygesen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 25/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(8)

** mons Peder Hofmand her sst fordrede dom over efterskrevne for hvis, de har været salig Gertrud
Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands her sst skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere

(9)

** Anders Andersen Prim her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Tomasen snedker her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(10)

** Rasmus Mikkelsen, forrige her sst, lod fordele efterskrevne.

** Poul Bertelsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst til 4.ting lod opsige den halve gård på Vestergrave, han
iboer, til Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens efterleverske sst.

20/1 1668.

** Peder Nielsen på egne og på licentiat Peder Lassen i København hans vegne med en opsættelse
af bytinget 2/12 sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres
gæld.

(11)

** Peder Nielsen lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Pedersen Vestrup her sst lod fordele efterskrevne.

** Anders Carlsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Jensdatter Tveds her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(12)

** Anders Poulsen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 18/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for hvis, de er ham skyldig, hvorimod efterskrevne benægtede gælden,
hvorefter blev afsagt dom, at de, der ikke benægter gælden, bør betale deres gæld.

(13)



** Anders Poulsen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 2/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, på salig Poul Bagers arvingers vegne, hvorimod Niels Poulsen Hornbæk
fremlagde et indlæg, at salig Poul Christensen Bager var ham 23 sletdaler skyldig, efter skiftebrevet
efter hans forrige salig hustru Anne Pedersdatter, og Anker Pedersen benægtede ved højeste ed sin
salig fars gæld, hvorfor han ikke kunne tildømmes at betale den, hvorimod de øvrige indstævnede
blev tildømt at betale deres gæld.

(14)

27/1 1668.

** borgmester og råd lod fremlægge et skriftligt forbud på samling og gildelag, som i dag for retten
som i 3 tingdage tilforn er blevet læst og påskrevet.

(15)

** Jacob Andersen Prim lod vurdere et gammelt fifskaftes skørt underdraget med sort lærred og et
sort klædeskørt, som var pantsat ham af Peder Knudsen i Tjæreby, som blev ham tilbudt til løsen.

** mons Tøger Hofmand her sst fordrede dom over Christen Jensen smed, nu boende i Hov ved
Mariager, efter fru Cathrine von Andersens til Tøger Hofmand overleverede regnskab, for husleje
51 daler. opsat 4 uger.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, til 4.ting lod udvise efterskrevne af de huse og
våninger, de iboer, til påske førstkommende.

** Jacob Andersen Prim her sst. efterskrevne vidnede, at de var hos Else Nielsdatter, salig Kurt
Jensens efterleverske, og leverede hende 3 sletdaler på Jacob Prims vegne, som overløb på det
sengested, han blev tilvurderet hos Else Kurts 23/12 1667.

(16)

** Peder Senits bogbinder her sst på hans kones søster Maren Christoffersdatters vegne.
efterskrevne bekræftede og tilstod, at de ikke i seks samfulde år har set Maren Christoffersdatters
mand Tyge Jensen her i byen, og ikke vidste hvor han fra hende var hendraget, og imidlertid han
har været fra hende, har de ikke hørt andet om hende, end som ærligt kristeligt og forsvarligt kan
være.

** Søren Andersen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 9/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale ham hvis, de er ham skyldig, og det inden 15
dage.

** Anne Andersdatter, salig Poul Christensen Bagers efterleverske, med en opsættelse af bytinget
9/12 1667 stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod efterskrevne nægtede at være salig Jens
Christensen Ridefoged, Christen Jensen eller salig Poul Bager noget skyldig, der iblandt Mads
Christensen i Tånum på sin søster Maren Christensdatter, salig Mads Christensens efterleverske, her
sst, og Niels Rasmussen i Vorning fremlagde sit indlæg, eftersom han tiltales af Anne Andersdatter,



salig Christen Jensens efterleverske, for 3 daler, som hans salig far Rasmus Madsen skal have været
salig Jens Christensen Ridefoged skyldig, da bevises det med tingsvidne af Sønderlyng herred 10/8
1652, at hans far har benægtet ved højeste ed, at han er ikke salig Jens Christensen Ridefoged her
sst hans hustru Cathrine noget skyldig, hvorefter blev afsagt dom, at ovennævnte bør for tiltale fri at
være, og de øvrige gældnere bør betale deres gæld inden 15 dage.

(20)

3/2 1668.

** borgmester og råd her sst lod fremlægge et skriftligt forbud mod at gøre nogen samling eller
gildelag, med mindre det sker med borgmester og råds minde.

** Hans Madsen Værum her sst fordrede dom over Jørgen Pedersen kobbersmed sst for kobber og
rede penge, han er ham skyldig. sagen er opsat 6 uger.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske, lod opsige Anders Sørensen
Østergård af den gård, han iboer.

(21)

** Christen Nielsen Prim her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.

** Jacob Andersen Prim her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som blev tildømt at
betale deres gæld.

** Christen Olufsen skrædder her sst efter opsættelse af bytinget 16/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(22)

10/2 1668.

** Hans Dunckel her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Niels Mikkelsen
Trombore for 59 rigsdaler, som hans salig bror Rasmus Mikkelsen Trombore var ham skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

(23)

** Morten Tygesen rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Otte Henrik Tegell fordrede dom over Morten Brøchner her sst for 25 rigsdaler efter hans
udgivne obligation, dateret 19/3 1661, og efter tingsvidne af bytinget 20/5 1667. sagen blev opsat 4
uger.

** Peder Lassen Hinge her sst til 4.ting tilbød Else Kurts efterskrevne klæder og indbo, som han
blev indlagt i, for omkostning 6 mark.



** Aksel Mogensen af Skanderborg efter opsættelse af bytinget 23/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(24)

17/2 1668.

** Niels Madsen tolder i Århus stævnede Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens her
sst, for 400 rigsdaler efter hendes salig mands obligation, dateret 4/2 1664, hvorimod at svare
fremkom Mads Poulsen KM tolder her sst på hans datter Karen Madsdatter, salig borgmester Niels
Mogensens, hendes vegne og fremlagde hendes skriftlige indlæg, at hun havde været forårsaget at
forhverve KM befaling til fire mænd, at gøre hendes salig mands kreditorer udlæg for deres gæld,
og da er Niels Madsen mødt i boet med sin fordring, hvorefter blev fremlagt KM befaling, dateret
7/6 1666, og derefter blev fremlagt de fire mænds efterskrevne udlæg til tolder Niels Madsen,
hvorefter blev afsagt, at Karen Madsdatter ikke kan tilfindes den fordrede sum penge at betale.

(27)

** Christen Nielsen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 7/1 1668 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Hans Hansen rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Andersen i Mygind lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(28)

24/2 1668.

** Hans Dehn borger i Fredericia fordrede dom over Mads Sørensen skomager her sst for 120
sletdaler efter hans obligation, dateret 14/7 1667, som han blev tildømt at betale.

** mons Tøger Hofmand her sst med en opsættelse af bytinget 27/1 sidst forleden stævnede
Christen Jensen smed nu boende i Hove ved Mariager for husleje af provstegården, han iboede
1660-1664, 51 daler, som han blev tildømt at betale.

(29)

** Niels Poulsen her sst fordrede dom over salig Poul Christensen, fordum borger sst, hans
efterladte hustru Anne Andersdatter, samt hans børn Anders Poulsen Bay Else Poulsdatter Christen
Poulsen Anne Poulsdatter Poul Poulsen og Mads Poulsen, for penge 23 sletdaler, som resterer på
den anpart i den gård ved skt Mortens kirke, som var ham tilfaldet efter skiftebrevs indhold, nemlig
121 sletdaler, som salig Poul Bager ham afkøbte. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Jensdatter Tveds her sst lod fordele efterskrevne.



2/3 1668.

(30)

** Søren Andersen Bay her sst. Jens Andersen Bay borgersøn sst gav hans bror Søren Andersen
Bay afkald for al den arvepart, han arveligt var tilfaldet efter hans salig far Anders Sørensen Bay,
fordum borger her sst, som hans bror var tilforordnet værge for, efter kontrakt 10/4 1661.

** Henrik Thofal af Flensborg stævnede Jens Sørensen her sst for 12 mark lybsk, som rester på
hans obligation, dateret 12/3 1666, som han blev tildømt at betale.

** Jacob Sørensen Wander stadsinstrumentist her sst fremlagde et købebrev, hvormed Niels
Sørensen Hofmand, barnfødt i Randers, sælger til ham Provstegårdens husværelse med tilliggende
have og øde jord, hvorefter han tilskødede ham samme ejendom.

(31)

** Niels Mogensen, salig Mogens Nielsens søn, her sst fordrede dom over hans formynder Rasmus
Jacobsen skomager sst efter en skriftlig kontrakt, som er oprettet imellem dem, da der har været
tvistighed angående hans fædrene og mødrene arv, og da er Rasmus Jacobsen efter 6 dannemænds
aftingning blevet ham 40 sletdaler skyldig, som han forpligter sig at betale i to terminer, dateret
26/11 1667, hvilken kontrakt han ikke har efterkommet, som han blev tildømt at betale inden 15
dage.

(32)

9/3 1668.

** Mikkel Wilder af Lübeck stævnede Christen Jensen Hornbæk borger her sst efter hans
obligation, dateret 20/2 1665, hvorpå resterer 24 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(33)

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres
gæld.

** Margrete Nielsdatter her sst fordrede dom over Laurids Nielsen Hesselbjerg sst for 121 rigsdaler
med to års rente, som hans formand salig Johan Jørgensen hende skyldig var, sagen blev opsat 6
uger.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(34)

** Maren Jensdatter Tveds her sst lod fordele efterskrevne.



** doktor Søren Hansen Bendtsen her sst. mons Peder Sørensen Hofmand, residerende sst, solgte
og skødede til ham to tofter uden Nørreport, som Anders Jensen Bjerregrav har i brug og derpå
opbygget en staldgård.

** mons Peder Sørensen Hofmand her sst. Peder Madsen Lassen sst skødede til hans fætter Peder
Hofmand to afbrændte øde pladser, liggende for Nørreport, den årlige grundskyld undtaget.

(35)

** mons Peder Madsen Lassen her sst. mons Peder Sørensen Hofmand sst på sin bror Tøger
Sørensen Hofmands vegne skødede til hans fætter Peder Madsen Lassen en gård med tilliggende
agre.

** Christen Andersen i Tved lod fordele efterskrevne.

16/3 1668.

** Peder Matiasen her sst lod fremlægge sit skriftlige indlæg, at eftersom han har tilbudt byens
kæmner hvis skat, som er pålagt ham, som han resterer med til 12/2 1668, nemlig 7 mark og 8
skilling, af hans ejendomme i Randers efter KM privilegier til gejstlige, som kæmneren ikke ville
annamme, så forårsages han samme penge her for retten at tilbyde, om kæmneren dem vil
annamme, hvortil Hans Hansen rådmand fremlagde et indlæg, at Peder Matiasen som en verdslig
vel formuende mand bør betale den tilbørlige matrikelskat, hvorefter Peder Matiasen leverede 10
mark og 7 skilling, som byens kæmner Peder Lassen annammede.

(36)

** mons Peder Sørensen Hofmand her sst fordrede dom over Hans Madsen Værum Peder Lassen
Hinge sst og Else Nielsdatter, salig Kurt Jensens efterleverske, for 29 sletdaler efter Jens Pedersens
obligation til salig Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands, dateret 10/3 1656, og satte i
rette, om ikke Hans Værum og Peder Hinge, som salig Peder Jensen Guldsmeds børns formyndere,
og Else Nielsdatter Kurts som en arving bør samme obligation at betale, hvorimod de fremlagde et
skiftebrev efter salig Kurt Jensen 8/6 1666, hvor fru Cathrine von Andersen på salig doktor Søren
Hofmands børns vegne fik udlæg for 29 sletdaler, hvorfor der ikke kunde tilkendes de indstævnede
førnævnte saggivelse at betale.

(37)

** Christen Nielsen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 3/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, der iblandt Anne Rasmusdatter, salig Knud Rævs kone, som blev tildømt at
betale deres gæld.

** mons Lossow på Ristrup fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Sørensen vognmand her sst på hans hustru Mette Rasmusdatters vegne fordrede dom
over Niels Jensen skoflikker sst, for han ikke har gjort skifte og deling mellem sig og hans salig
hustru Maren Rasmusdatter og hendes søster Mette Rasmusdatter. sagen blev opsat 6 uger.



(38)

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Rasmussen Trustrup lod fordele efterskrevne.

** salig Anders Sørensen Østergårds hustru og hendes medarvinger lod fordele Christen Simonsen i
Korning for 3 daler.

30/3 1668.

** Hans Duus badskær her sst på sine egne og de umyndige, han er formynder for, deres vegne
stævnede Laurids Nielsen, barnfødt i Mellerup, nu boende i Hesselballe for 28 sletdaler, som han til
hans hustrus salig mor Karen Madsdatter, salig Anders Bremses, udgivet har efter skiftebrevs
formelding 13/6 1667, og fremlagde hans obligation, dateret 4/9 1653, som han blev tildømt at
betale.

(39)

** Hans Dunckel her sst med en opsættelse af bytinget 10/2 sidst forleden stævnede Maren
Jensdatter Havrums for hvis, hendes salig søn Christen Jensen Havrum var ham skyldig efter hans
regnskabsbog fra 1656-1658, hvorimod blev fremlagt Maren Jensdatters skriftlige indlæg, hvorefter
hun blev tildømt at betale hendes salig søns gæld.

(40)

6/4 1668.

(41)

** doktor Christen Schønning på hans godefars vegne. hr Laurids Lauridsen Hvid, barnfødt i
Randers og sognepræst til Hals sogn i Vendsyssel på hans egne og søster Anne Lauridsdatters
vegne, boende i Køge i Sjælland, hendes vegne, og Laurids Madsen ridefoged på Høgholt på hans
hustru Margrete Lauridsdatters vegne, Niels Poulsen Hornbæk borger her sst på hans hustru Gertrud
Lauridsdatters vegne, og Reinholt Rasmussen Vissing på salig Niels Lauridsens Hvids datter Maren
Nielsdatter, nuværende i Stavanger i Norge, hendes vegne, efter formynder Jens Pedersen Hjermind
lektor til Stavanger domkirke, og Peder Saxe KM tolder der sst deres fuldmagt, dateret Stavanger
10/9 1667, gav ham på hans godefar Tomas Poulsens vegne afkald for arv efter deres salig søster
Karen Lauridsdatter, Christen Nielsen på Bustrup hans salig hustru, som boede og døde på Bustrup,
som han under værgemål har annammet efter afkald til Christen Nielsen.

** doktor Christen Schønning på hans godefar Tomas Poulsens vegne lod læse og påskrive en
kontrakt og fuldmagt, hvormed Jens Pedersen Hjermind, lektor ved Stavanger domkirke, og Peder
Pedersen Saxe KM tolder sst giver Reinholt Rasmussen Vissing fuldmagt til at rejse til Jylland på
salig Niels Hvids datters vegne, nemlig Maren Nielsdatter Hvid, at annamme hendes arv, hvorfor de
lover at betale ham 100 rigsdaler, når han sin rejse har fuldendt, dateret Stavanger 16/9 1667.

(42)



** Laurids Madsen, ridefoged på Høgholt, fremlagde en obligation, udstedt af Niels Poulsen borger
her sst til hans svoger Laurids Madsen ridefoged på 250 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham den
ejendom, han iboer, dateret 5/4 1668 Niels Poulsen egen hånd.

(43)

** Peder Nielsen her sst. Mogens Pedersen Skov borgersøn sst gav ham afkald for al den arv, som
han efter sin salig farbror hr Niels Tomasen, forrige sognepræst i Sjelle, arveligt er tilfaldet, efter
skiftebrev, dateret Sjelle 28/4 1656, som Peder Nielsen for ham har haft under værgemål.

** borgmester Mads Hansen her sst stævnede Christen Pedersen Kattrup, forrige boende i Hastrup
og nu i Spentrup i Hald herred, for 28 sletdaler efter hans obligation af 2/5 1662, som han blev
tildømt at betale.

(44)

** Hans Duus badskær her sst til 4.ting lod opbyde hvis ejendom og løsøre, som de umyndige,
nemlig Niels Andersen Brems Karen Andersdatter Bremses og salig Maren Andersdatter Bremses
efterladte børn ved navn Anders Pedersen og Karen Lauridsdatter, efter deres mor salig Karen
Andersdatter Bremses, som boede og døde her sst, arveligt kan være tilfaldet efter skiftebrev dateret
13/6 1667, som Hans Duus er tilsat at være værge for, om nogen den enten vil købe eller leje.

** Rasmus Nielsen på Gesinggård til 4.ting lod opbyde på sine egne og medarvingers vegne deres
anpart i en halvgård i Mariager på Østergade efter skiftebrev efter deres bror Anders Nielsens salig
hustru Karen Madsdatter, oprettet er 13/6 1667, om nogen den vil købe.

** Christen Jensen Korning her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Hans Dehn af Fredericia lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(45)

** Niels Poulsen Hornbæk her sst med en opsættelse af bytinget 24/2 sidst forleden stævnede salig
Poul Christensen Bager, fordum borger sst, hans efterladte hustru Anne Andersdatter samt hans
børn Anders Poulsen Bay Else Poulsdatter med lovværge, Christen Poulsen med lovværge, Poul
Poulsen med lovværge samt hr Christen Christensen i Vistoft på Mads Poulsens vegne, som han er
værge for, for 23 sletdaler, som skal restere på den ejendom ved skt Mortens kirke, som Poul
Nielsen iboer, og fremlagde registrering efter hans salig hustru Anne Andersdatter, dateret 25/3
1662, med anparter i salig Frederik Jørgensens gård og i salig Maren Nielsdatters gård, og dernæst
fremlagde skiftebrev dateret 30/10 1662, hvorimod blev fremlagt en indlæg, at da Niels Poulsen har
tiltale til underskrevne for hvis, salig Poul Christensen skulle være ham skyldig på hans anpart, han
er berettiget i hans salig hustrus far Anders Andersens gård, som han har solgt til hans svoger Poul
Christensen, så har han derfor bekommet rigtig betaling, underskrevet Anne Andersdatter, salig
Poul Christensens, og Søren Andersen Bay på hans bror Anders Bay og på hr Christen Christensens
vegne, og dernæst blev fremlagt Niels Poulsens købebrev på samme gård, som han har modtaget



betaling for, dateret Randers 10/3 1663 Niels Poulsen egen hånd, hvorfor den salig mands arvinger
ikke kunne tilkendes at betale den fordrede sum.

(46)

** Peder Groersen her sst på Johan Ludvig af København hans vegne fordrede dom over Conrad
Hygensen Lindtorm byskriver her sst for 20 sletdaler efter hans obligation, dateret 4/2 1663, som
han blev tildømt at betale.

(47)

** Cathrine, salig mester Hans Dehns, her sst lod fordele efterskrevne.

** Tomas Poulsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

13/4 1668.

** Maren Jensdatter Tveds. synsmænd aflagde deres syn på et mellemlukkelse mellem Maren
Jensdatter, salig Mads Pedersens, på den ene og Hans Knudsen handskemager samt Peder Esbensen
i Hollandsbjerg på den anden side, deres haver uden Nørreport, som var meget brøstfældigt.

(48)

** Niels Jensen byfoged stævnede Peder Christensen i Trinderup for 8 sletdaler for to tønder rug og
en tønde bygmalt, han bekom 1665, som han blev tildømt at betale.

** Søren Jensen her sst lod fordele efterskrevne.

20/4 1668.

(49)

** Peder Nielsen her sst fremlagde et købebrev, hvormed Anne Andersdatter, salig Poul
Christensens, borgerske sst sælger til ham en bod, som hende på skifte efter hendes salig mand er
tilfaldet, hvorefter hendes svoger Poul Nielsen på hendes vegne tilskødede ham samme bod.

** Rasmus Jacobsen skomager her sst. Niels Mogensen, salig Mogens Nielsen, fordum borger sst,
hans søn gav ham afkald for den arv og arvepart, som Niels Mogensen efter hans salig far Mogens
Nielsen og hans mor Margrete Lauridsdatter, som boede og døde sst, arveligt var tilfaldet, som
Rasmus Jacobsen har været formynder for.

(50)

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over hr Christoffer Jespersen i Brandstrup for 51
sletdaler, som er for adskillige kramvarer, som han har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.



** Hans Dunckel her sst med en opsættelse af bytinget 10/2 sidst forleden stævnede Niels
Mikkelsen Trombore for 57 rigsdaler, som skal restere på adskillige varer, hans salig bror Rasmus
Mikkelsen Trombore var ham skyldig efter fremlagte regnskab, og da han ikke kunne benægte at
have annammet hans salig brors efterladte gods med hans to børn, blev han tildømt at betale hans
salig brors gæld.

(51)

27/4 1668.

** Rasmus Sørensen Lem, vognmand uden Vesterport, på hans hustru Mette Rasmusdatters vegne
med en opsættelse af bytinget stævnede Niels Jensen skoflikker her sst, om han ikke burde holde
skifte efter hans salig hustru Maren Rasmusdatter imellem sig og hendes søster Mette Rasmusdatter,
hvorimod han fremlagde et skriftligt indlæg, at når Rasmus Sørensen ville indfinde sig i boet at
skifte og dele med ham, så skulle han bekomme hvis han kunne tilkomme, hvortil Rasmus Sørensen
svarede, at ikke alt var blevet registreret, hvorpå blev afsagt, at Niels Jensen pligtig er at holde
rigtigt skifte efter hans salig hustru.

(52)

4/5 1668.

** Mads Poulsen KM tolder her sst stævnede Else Jensdatter, salig Niels Jensen bagers
efterleverske sst, og hendes medarvinger, for 100 sletdaler, efter salig Niels Jensen bagers brev,
dateret Randers 16/6 1655, underskrevet af ham og hans svoger Jacob Andersen egen hånd,
hvorefter blev fremlagt et skiftebrev efter salig Niels Bagers forrige salig hustru Maren Sørensdatter
23/8 1655, hvor Mads Poulsen findes indlagt i boet for 111 sletdaler, hvorefter blev afsagt, at han
bør have fornøjelse i den salig mands gård med tilliggende agre.

(53)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens her sst, stævnede Else Jensdatter, salig Niels Jensen
bagers efterleverske sst, og hendes medarvinger, nemlig hendes stedsøn Jens Nielsen og hendes
egen søn Christen Nielsen for 50 sletdaler efter den salig mands obligation, dateret 7/1 1661, som
de blev tildømt at betale.

(54)

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 9/3 sidst forleden stævnede Morten
Brøchner for 4 rigsdaler på byens vegne, hvorimod Morten Brøchner fremlagde en tegnebog, hvori
er skrevet, 1656 24/11 tog jeg mit borgerskab og gav til byen 4 rigsdaler, hvilket han nu med ed
bekræftede, hvorfor han ikke kunne tilkendes at betale, efterdi han det engang tilforn skal have
betalt.

** Christen Olufsen skrædder her sst. efterskrevne afsagde vurdering af salig Frederik Jørgensens
gård, som af ulykkelig ildebrand er ganske øde og ruineret, uden aleneste 12 bindinger hus til
gården imod skt Mortens kirke, som med tilliggende agre blev vurderet for 450 sletdaler.



(55)

** Mikkel Rasmussen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den staldgård uden Vesterport, som
kaldes Bartolomeus Jacobsens staldgård, for dens brøstfældighed.

** Rasmus Nielsen Torup. efterskrevne vidnede, at de i november 1666 var i hr Christen Pedersens
stue i Værum, og da hørte de, at hr Christen lovede Rasmus Nielsen og hans bror Rasmus Madsen i
Norge og alle hans medarvinger at give Rasmus Nielsen på hans løn, som han salig Poul Pedersen
Skov aftjent har, 20 rigsdaler, som de var akkorderet om.

** Maren Jensdatter Tveds her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

(56)

** Peder Christensen her sst fordrede dom over Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper
Lauridsens efterleverske sst, for 52 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

18/5 1668.

** Peder Rasmussen af Århus stævnede Else Jensdatter, salig Niels Jensen bagers efterleverske, her
sst og hendes medarvinger, nemlig hendes stedsøn Jens Nielsen og hendes egen søn Christen
Nielsen for 20 sletdaler efter hans obligation, dateret 20/1 1660, som de blev tildømt at betale.

(57)

** Niels Jensen skoflikker her sst. Rasmus Sørensen Lem vognmand gav ham afkald og kvittering
for al den arv, som hans hustru Mette Rasmusdatter efter hendes salig søster Maren Rasmusdatter,
som var Niels Jensen hustru, arveligt var tilfaldet.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst fordrede dom over efterskrevne, som rester med deres husleje. sagen
blev opsat 6 uger.

(58)

** Jens Christensen Mostrup i Harreslev. efterskrevne vidnede, at de aldrig har hørt af deres
forældre eller andre gode gamle folk, end salig Karen Pedersdatter i Harreslev var ikke uden
halvsøskende med salig Rasmus Pedersen Rolpe i Østrup og med salig Anne Pedersdatter i Vestrup,
og ikke de skal være hverandre nærmere i blodsforvant end før er rørt. varsel til hr Jørgen
Christensen, sognepræst i Harreslev, og Mads Christensen i Lindbjerg.

25/5 1668.



** Jens Baltsersen Bay her sst fordrede dom for dele over Christen Simonsen buntmager sst for 10
sletdaler husleje. opsat 6 uger.

** Hans Dehn i Fredericia lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(59)

** mester Oluf Sørensen her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne.

1/6 1668.

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 26/4 sidst forleden stævnede Laurids
Jensen i Skern for 11 sletdaler, som rester på sort klæde, han af ham bekommet har, som han blev
tildømt at betale.

** Niels Andersen Vinter på Dalsgård fordrede dom over Otte Henrik Tegell her sst for resterende
husleje af hans bod og våning 10 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(60)

** mons Lossow på Ristrup fordrede dom over efterskrevne gældnere, som er skyldige for husleje
og agerleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen Nielsdatter salig Jesper Lauridsens lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

8/6 1668.

** Søren Nielsen Kock snedker her sst på sin egen og hans bror Christen Nielsens vegne lod læse
og påskrive et købebrev, hvormed Niels Jensen Kock borger i Grenå med hans hustru Maren
Christensdatters samtykke sælger den ejendom, han iboer, til hans sønner Søren Nielsen Kock og
Christen Nielsen Kock, dateret Grenå 29/5 1665, hvorefter han tilskødede samme ejendom til hans
to sønner.

(61)

** mester Niels Jørgensen i Hobro fordrede dom for delemål over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen Foged her sst fordrede dom over Niels Jacobsen borger sst, som er formynder
for salig Rasmus Pedersen Essenbæks børn, for 20 sletdaler efter den salig mands obligation til
Peder Christensen, foged på Gesinggård, for 8 oksehuder, dateret 16/6 1648. sagen blev opsat 6
uger.

(62)



15/6 1668.

** Peder Madsen tinstøber her sst fremlagde et købebrev, hvormed Laurids Christensen, forrige
borgmester i Kristiansand i Norge og nu kommissær sst, sælger til ham det hus, han selv iboer, som
er 4 bindinger hus, som han har bedt hans svoger mester Niels Jørgensen sognepræst i Hobro og
hans svoger ungkarl Jacob Poulsen Ritz med ham at underskrive, dateret Randers 13/6 1668,
hvorefter hans svoger Peder Nielsen her sst tilskødede Peder Madsen samme ejendom.

(63)

** Hans Knudsen handskemager her sst lod læse og påskrive et købebrev. hvormed Laurids
Christensen, forrige borgmester i Stavanger og nu kommissær sst, sælger til ham to boder og
ejendom, han selv iboer, og har bedt hans svogre mester Niels Jørgensen sognepræst i Hobro og
ungkarl Jacob Poulsen Ritz med ham at underskrive, dateret Randers 13/6 1668, hvorefter hans
svoger Peder Nielsen borger i Århus skødede samme boder til Hans Knudsen handskemager.

(64)

** Christian Antonisen Prytz her sst fordrede dom over Anders Christensen borger sst angående
hans fædrene patrimonium, at hvilket han den største del endnu under hænder har, og da han er
fulde 18 år, behøver han sin arv til sine studeringer. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Heitwinckel af Lübeck fremlagde en skriftlig kontrakt, hvori Jens Mikkelsen guldsmed
her sst kender sig skyldig at være ham 14 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham en hel ager, dateret
9/6 1668.

(65)

** Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens, med en opsættelse af bytinget 4/5 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Christensen Vorup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(66)

** Johan Koop her sst. efterskrevne, som for 14 dage siden var skrevet til stokken, vidnede ved ed,
at de så og hørte, at Johan Koops spurgte Morten Nielsen Hammel i Skern, hvor den ko blev af, som
Johan Koop havde købt, hvortil han svarede, at den døde.

** Peder Ungermand her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Jespersen felbereder lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Jens Baltsersen Bay rådmand her sst lod udvise Christen Simonsen buntmager af det hus, han nu
iboer.

22/6 1668.



** Niels Tomasen her sst og hans medarvinger i dag til 4.ting lod opsige til Maren Jensdatter, salig
Jens Jensen Havrums efterleverske sst, den gård, hans salig bror Hans Tomasen påboede og afdøde.

(67)

** Anders Andersen Bay skomager her sst. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne ved skt
Mortens dags tide 1667 bar to sider flæsk til salig Niels Jensen Bagers sst at skulle ryges, som de
leverede til hans hustru Else Jensdatter, og da de ville hente dem, da svarede Niels Jensen, at Mads
Poulsen og Maren Madsdatter havde noget flæsk, som hængte udenfor deres, så de ikke kunne få
deres, før det kom bort.

29/6 1668.

** Maren Jensdatter, salig Erik Christensen smeds hustru. efterskrevne vidnede, at de hørte, at
Gertrud Poulsdatter, Poul Christensen smeds datter sst, sagde til Maren Jensdatter, at hun og hendes
afkom var af et tyvepak, hvilket hun nu ved ed benægtede, men sagde, at den onde Ellemette var en
tyv, og rømte her af byen for Frederik Jørgensens lærred.

** Johan Koop rådmand her sst med opsættelse af bytinget 18/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, der iblandt Rixe Iversdatter, salig hr Peder Nielsens efterleverske i Kristrup,
som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(68)

** Martinus Seemand efter opsættelse af bytinget 18/5 sidst forleden stævnede efterskrevne, som
rester med deres husleje, som de blev tildømt at betale.

(69)

** Niels Udsen vognmand til 4.ting lod opsige til Christen Nielsen Prim borger her sst den
staldgård, han iboer.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Else Jensdatter, salig Niels Bagers her sst, og hendes medarvinger Jens Nielsen og Christen
Nielsen tilbød deres kreditorer at møde til deres hus 30/6 førstkommende, så skal dem blive gjort
udlæg af deres bo.

** Niels Sørensen Melgård på sine egne såvel som på efterskrevne neder Hornbæk mænds vegne til
4.ting forbød de Tånum bymænd at gøre nogen usædvanlige veje over deres enge, som de skylder af
til deres husbond, eller at skære siv og tag i neder Hornbæk bredning under et fuldt vold.

(70)

** Peder Lassen Hinge her sst lod opbyde den gård, Else Kurts iboer, samt to boder, om nogen
godtfolk samme ejendomme ville købe eller leje. varsel til mons Peder Hofmand på Gunderupgård
og Jens Nielsen, forpagter på Gesinggård.



** Mikkel Lassen her sst lod opsige den gård og våning, han iboer, til Laurids Nielsen borgersøn
sst.

** Maren Jensdatter Havrums til 4.ting lod opsige den gård, hun iboer.

** Rasmus Pedersen Værum lod opsige til Maren Nielsdatter og Niels Sørensen Hofmand den gård,
han iboer.

(71)

** Hans Hansen kleinsmed her sst lod opsige det hus, han iboer.

6/7 1668.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gamle
residens og våning, som salig Antoni Carlsen på hospitalets grund og af dets indkomst har ladet
opbygge, som hans salig hustru efter KM tilladelse iboede og nyligen er fradød, for dens
brøstfældighed.

** Anders Mogensen Grove. synsmænd afhjemlede syn på hospitalet, for hvis brøstfældighed derpå
findes.

(72)

** Niels Christensen Vorup her sst begærede 4.ting over Anders Bødker i Vejlby, som nu arbejder
på tårnet her sst, for 17 mark, som han for retten lovede at betale ham.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst. synsmænd afhjemlede syn på brøstfældigheden af den gård,
han iboer.

(73)

** Mikkel Lassen her sst. synsmænd afhjemlede syn på det bryggerhus i den gård, han har sig til
forhandlet, som står med den ene side til den gård, Anne Vognsdatter nu iboer, som han nu agter at
nedbryde og af ny igen at lade opsætte.

** Maren Jensdatter, salig Erik Smeds her sst, fordrede dom over Gertrud Poulsdatter, Poul
Christensen smeds datter sst, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 29/6 sidst forleden, og satte i
rette, om hun ikke bør at bevise sine ærerørige ord. sagen blev opsat 6 uger.

(74)

** Poul Christensen smed her sst. efterskrevne, der iblandt Gertrud Pedersdatter, Jens Christensen
kleinsmeds hustru, vidnede, at de hørte, at Maren Jensdatter Smeds sagde til Poul Christensens
datter Gertrud Poulsdatter, at hun skulle tage hendes mors varer, som lå og rådnede op.



** Jens Bay rådmand med en opsættelse af bytinget 25/5 sidst forleden stævnede Christen
Simonsen buntmager her sst for 10 sletdaler husleje, som han blev tildømt straks at betale.

** mons Peder Hofmand, residerende på Gunderupgård, fordrede dom på nam over efterskrevne
gældnere Niels Lassen og Hermand Vævers kone Margrete for husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen skoflikker her sst lod vurdere et stykke hørgarnslærred, som Jens Mikkelsen
guldsmed sst har pantsat ham, som han blev tilbudt at indløse inden 14 dage.

(75)

** Maren Nielsdatter her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Maren Nielsdatter her sst lod udvise efterskrevne af de våninger, de nu iboer, til Michaeli
førstkommende at gøre ryddelige.

** Niels Lassen Lem her sst lod opsige til Hans Madsen Værum og Peder Lassen Hinge den bod og
våning, han iboer.

13/7 1668.

** Morten Brøchner her sst stævnede efterskrevne gældnere, som rester i deres månedlige
kontribution, og fremæskede deres poletter med påskrift, at de var betalt, og fremlagde forrige dom
af bytinget 30/10 1665, hvorefter nogle benægtede ved ed, at de intet var skyldig, hvorefter en del af
de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(77)

** Niels Andersen Vinter på Dalsgård med en opsættelse af bytinget 1/6 sidst forleden stævnede
Otte Henrik Tegell her sst for resterende husleje 10 rigsdaler, og fremlagde to missiver på tysk,
hvorimod Otte Henrik Tegell fremlagde et indlæg, at da han har taget sit borgerskab i Fredericia, og
er bevilget at nyde byens privilegier, så formener han sig fri for tiltale, og fremlagde samme
privilegier, hvorefter blev afsagt, at da han stadig boer i Randers og kontribuerer lige med andre
byens borgere, så bør han den resterende husleje betale.

(78)

** Niels Jacobsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere her sst.

(79)

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom for dele over Morten Nielsen Hammel i Skern for
hvis, han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Knud Snedker her sst fordrede dom over Bodil Rasmusdatter, salig Jørgen Lauridsens
efterleverske, sst for gæld for efterskrevne arbejde, han for hende gjort har. sagen blev opsat 14
dage.



** mons Lossow på Ristrup med en opsættelse af bytinget 1/6 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere her sst, som blev tildømt at betale deres gæld.

(80)

** Bodil Rasmusdatter her sst fordrede dom over Knud Rasmussen snedker sst for et års husleje af
den våning, han iboer, sagen blev opsat 14 dage.

20/7 1668.

** Christian Antonisen Prytz, salig Antoni Carlsens søn, her sst med en opsættelse af bytinget 15/6
sidst forleden stævnede Anders Christensen Hornbæk sst anlangende hans fædrene patrimonium,
som han har under hænder, hvorefter blev afsagt, at da Christian Prytz er over 20 vintre gammel, så
bør Anders Hornbæk levere ham hans fædrene arv efter skiftebrevs lydelse.

(81)

** Laurids Jensen Bay, forrige skriver på Mariager kloster, med en opsættelse af bytinget 8/6 sidst
forleden stævnede Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske, her sst for 250
rigsdaler efter salig Jens Nielsens brev, dateret 29/1 1663, hvorimod blev fremlagt Lene Jensdatters
indlæg, at da der blev holdt skifte efter hendes salig mand, da er der gjort Laurids Jensen udlæg i en
bondegård i Blenstrup, og fremlagde et skiftebrev efter salig Jens Nielsen 25/9 1666, hvori blandt
andet findes skrevet Laurids Bays fordring på 250 rigsdaler, hvorfor der er gjort ham udlæg, hvorfor
Lene Jensdatter ikke kunne tilkendes at betale den fordrede sum.

(83)

** Christian Antonisen Prytz fordrede dom over Frederik Envoldsen rådstueskriver her sst, for han
af deres mors registrerede bo sig selv ekspres udlæg har gjort efter hans eget tykke for 18 sletdaler
3/6, hvilket han sagde at ville have for sin løn for at fuldfærdige registrering og skiftebrev. sagen
blev opsat 6 uger.

(84)

** Frederik Envoldsen fordrede dom over salig Helvig Bendixdatters børn, anlangende hans
betaling for lodsedler og skiftebrev at forfatte 12 rigsdaler, som der blev gjort udlæg for, hvoraf
noget blev ham leveret af Magdalene Antonisdatter der i huset, men resten 12 sletdaler er bestående
i boet. sagen blev opsat 6 uger.

(85)

** mester Niels Jørgensen i Hobro med en opsættelse af bytinget 8/6 1668 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Terkild Tygesen her sst til 4.ting lod opbyde efterskrevne gods og løsøre, som Christen Poulsen
er arveligt tilfaldet efter hans salig far Poul Christensen Bager, som Terkild Tygesen af øvrigheden
er tilsat at være værge og formynder for, om nogen godtfolk det vil leje eller købe.



27/7 1668.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst fordrede dom over salig Helvig
Bendixdatters efterladte arvinger anlangende den residens, hun fradøde, om de ikke straks bør den
at undvige og fra sig levere så forsvarlig, som salig Antonius Carlsen den modtog, og erstatte den
brøstfældighed, som derpå nu findes, og betale huslejen deraf. varsel til Otte Henrik Tegell såvel
Anders Christensen Hornbæk og Anders Jensen Gesing, som er værger for salig Helvig
Bendixdatters børn.

(86)

** Anders Mogensen Grove forbød Otte Henrik Tegell, som boer i den residens, salig Helvig
Bendixdatter sidst iboede og fradøde, at han ikke selv, eller må tilstede nogen af de andre
medarvinger at opbryde og bortføre noget af det, som kan være bygget på samme residens, og kan
tilhøre hospitalet, under højeste straf.

** Niels Christensen Vorup her sst med en opsættelse af bytinget 15/6 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anne Andersdatter her sst et afkald. Anders Poulsen Bay borger her sst på hans bror Mads
Poulsens vegne, som hans farbror hr Christen Christensen, sognepræst til Vistoft på Mols, er
formynder for, og efter hans fuldmagt til at give hans salig bror Poul Christensen, fordum borger
her sst, hans efterladte hustru Anne Andersdatter afkald på hans bror Mads Poulsens vegne, som
han er formynder for, og Anders Poulsen Bay på sine egne og hans søster Anne Poulsdatters vegne,
som han er formynder for, og Søren Andersen Bay borger her sst på Poul Poulsen og Else
Poulsdatters vegne, som han er formynder for, og Terkild Tygesen borger sst på Christen Poulsens
vegne, som han er formynder for, gav Anne Andersdatter afkald for den arv, de kunne være tilfaldet
efter deres salig far Poul Christensen Bager, som boede og døde sst.

(87)

** mons Johan Steenbeck fordrede dom over Jørgen Fisker her sst for 2 tønder rug, som han skal
have bekommet 18/5 1667 og 4 sletdaler lånte penge. sagen blev opsat 4 uger.

3/8 1668.

** Anders Jensen Gesing her sst. Peder Sørensen Hofmand her solgte og skødede til ham en
staldgård og en toft.

(88)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged stævnede Anders Christensen og Søren Jensen, som tjente Christen
Olufsen skrædder her sst, eftersom de 28/6 er synet i hans hus for hvis sårmål og skade, de da havde
gjort, og lovede deres klage ved retten at udsøge, hvilket de ikke har efterkommet, hvorfor de
enhver sine voldsbøder til KM bør betale. sagen blev opsat 6 uger.



10/8 1668.

** Anders Poulsen Bay her sst. Søren Andersen rådmand sst fremlagde en fuldmagt af Peder
Hofmand til hans svoger Søren Andersen, hvorefter han skødede fra ham til Anders Bay en øde
plads uden Nørreport.

(89)

** Niels Andersen wohnhaftig i Køtten i Ullensagger sogn i Aggershus len i Norge. efterskrevne
vidnede, at Karen Tomasdatter, barnfødt i Tirstrup i Sønderhald herred og boede og døde i
København, er Niels Andersen og Mette Rasmusdatter, Rasmus Sørensen Lem vognmand hans
hustru, deres moster, og hun havde kun en søn Tomas Andersen, som og ved døden er afgået, og
Niels Andersen og Mette Rasmusdatter er søskendebørn på mødrene side.

** Peder Andersen skoflikker her sst på hans datter Anne Pedersdatters vegne et stokkenævn.
efterskrevne tilstod, at hun er født af ærlige forældre Peder Andersen Bonde og Karen Tomasdatter,
og imidlertid hun har været her sst, har hun skikket sig ærligt troligt flittigt og vel.

** Tomas Jensen Råkær fordrede dom over Søren Lauridsen skomager her sst for 46 daler, han skal
være ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(90)

** fru Ursula Kruse her sst lod fordele efterskrevne.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens efterleverske, fordrede dom over efterskrevne gældnere her
sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 29/6 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anders Andersen Bay skomager lydeligt med seks høringer lod fordele Else Jensdatter, salig
Niels Jensen Bagers, og hendes medarvinger for to sider flæsk, som de skulle ryge for ham.

(91)

** Martinus Seemand her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske, her sst lydeligt lod fordele efterskrevne
gældnere.

** Johan Koop rådmand her sst lod udvise Jørgen Pedersen skomager af den bod og våning, han nu
iboer.

17/8 1668.

(92)



** Mikkel Sørensen og Anker Pedersen rådmænd Anders Christensen Mikkel Rasmussen og Jens
Andersen kræmmer her sst. efterskrevne vidnede, at de 4/7 sidst forleden på Torup birketing så og
hørte, at Rasmus Olufsen, ridefoged til Favrskov, lod indføre på tinget nogle fanger, som skulle
have brudt ind i nogle kirker, og der bortstjålet kirkens kalk og disk messehagel og alterklæde med
mere, og da hørte de, at Jens Karmand tilstod, at Simon Møller skulle have sagt til ham, at han ville
gå til ovennævnte mænd og sælge dem det, og straks derpå gjorde Simon Møller sin højeste ed, at
han aldrig havde været i samme mænds huse med kirkegods eller andet.

(93)

** Jørgen Obbesen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Maren Jensdatter, salig Erik Smeds her sst, og Poul Christensen smeds datter Gertrud Poulsdatter
havde tiltale til hver andre for nogle skældsord, de havde haft til hverandre, da formedelst godtfolks
begæring og tilskyndelse blev de venligt og vel forligt.

** Frederik Envoldsen her sst. efterskrevne vidnede, at 3/6 1668 var de i salig Helvig Bendixdatters
hus her sst, og da så de, at Otte Tegells hustru Magdalene Antonisdatter tog fire hynder af en kiste
og leverede Frederik Envoldsen rådstueskriver samt en bolsterdyne, og han fik et sengeklæde at
binde det sammen med.

** Niels Sørensen badskær her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged og Conrad Lindtorm byskriver lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne.

(94)

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensens efterleverske, med en stævning 6/7 sidst
forleden stævnede Laurids Nielsen Hesselbjerg borger her sst for 121 rigsdaler, hvorfor hun er
indlagt i den gård, Laurids Nielsen nu iboer, 9/2 1661 efter skiftebrevs videre formelding, som han
ikke har villet betale, og dernæst fremlagde samme skiftebrev efter salig Johan Jørgensen apoteker,
samt Johan Jørgensens håndskrift, underskrevet af hans hustru Margrete Christensdatter, eftersom
hendes husbond for sin svaghed ikke selv kunne skrive, hvorimod Laurids Nielsen fremlagde et
synsvidne, samt en seddel på hvis, han har ladet forfærdige på samme gårds brøstfældighed, og et
skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at såfremt Laurids Nielsen vil bruge Margrete
Nielsdatters part i samme gård, da bør han betale hende efter skiftebrevs formelding, eller sig ikke
uden hendes vilje efter denne dag dermed at befatte.

(96)

24/8 1668.

** Søren Rasmussen Dal felbereder her sst fordrede dom på delemål over salig Terkild Felbereders
arvinger her sst, nemlig hans hustru Maren Andersdatter og hendes børn Peder Terkildsen Clemend
Terkildsen Anders Terkildsen og deres søster Anne Terkildsdatter for 8 daler, som de ham skal
skyldig være. sagen blev opsat 6 uger.



** Anders Mogensen Grove forstander her sst lod fordele efterskrevne.

(97)

** borgmester og råd her sst. synsmænd afhjemlede syn på Randers fold uden Nørreport, hvis brøst
og bræk derpå fandtes.

31/8 1668.

** Christian Antonisen Prytz her sst med en opsættelse af bytinget 20/7 sidst forleden fordrede dom
over Frederik Envoldsen rådstueskriver sst, for han imod retten af deres salig mors registrerede bo
sig selv ekspres udlæg gjort for 18 sletdaler, og en del deraf med sig straks udtaget 3/6, som han
ville have for sin løn at fuldfærdige registrering og skiftebrev, og satte i rette om han ikke samme
gods bør igen at levere, hvorimod Frederik Envoldsen lod fremlægge et skriftligt indlæg, at
Christian Antonisens søster Magdalene Antonisdatter havde leveret ham en bolster underdyne samt
nogle stenfade, og Otte Henrik Tegell gav ham et sengeklæde til at indbinde det i, og dernæst
fremlagde et tingsvidne af bytinget 17/8 1668, hvorefter blev fremlagt et skiftebrev efter salig
Helvig Bendixdatter 3/6 1668, hvor Frederik Envoldsen fordrede for sin umage med registrering og
skiftebrev at forfatte og for det stemplede papir 12 rigsdaler, hvorfor blev gjort efterskrevne udlæg,
hvorefter blev afsagt, at Frederik Envoldsen bør nyde sit udlæg efter skiftebrevs formelding.

(99)

** borgmester og råd. Jens Olufsen markmand vidnede, at han 17/8 tog to heste, som var Jørgen
Rytter trompeter og Knud Trompeter, som ligger i kvarter her sst, deres heste, i borgmester Mads
Hansens ager, og indsatte dem i byens stald, og da han var kommet hjem, kom trompetererne, og
Jørgen Trompeter sagde til ham, at dersom han ikke lod dem deres heste ud, da skulle ham hugge
ham med hans kårde, og da han kom til stalden, da var døren slået i sønder og hestene udtaget.

** Johan Koop rådmand fordrede dom over Anders Mikkelsen, tilforn boende i Lading og nu i
Fajstrup, for 12 daler, han ham skyldig skal være. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Christensen Vorup her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(100)

** Karen Pedersdatter her sst lod fordele efterskrevne.

7/9 1668.

** Peder Jensen Brask i Sønderbækgård fordrede dom over salig Niels Jensen bagers hustru her sst,
Else Jensdatter, og hendes medarvinger, nemlig hendes stedsøn Jens Nielsen og hendes egen søn
Christen Nielsen for 4 tønder rug, for hvilket den salig mand er ham skyldig og skulle have været
betalt skt Mikkelsdag 1666 efter som 9/3 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.



(101)

14/9 1668.

** Niels Jensen KM byfoged her sst med en opsættelse af bytinget 3/8 sidst forleden stævnede
Anders Christensen og Søren Jacobsen, tjenende Christen Olufsen skrædder sst, eftersom de 28/6
sidst forleden er synet i hans hus, hvis skade og sårmål de havde, og de lovede deres klage ved
tinget at udføre, som det sig bør, hvilket de ikke har efterkommet, og satte i rette og formener, at de
deri uret at have gjort, og derfor deres voldsbøder til KM at betale, hvilket de blev tildømt.

** Peder Nielsen Vore skomager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.sagen blev opsat
6 uger.

(102)

** Christen Jensen Ledertor et vidne. Karen Mikkelsdatter, tjenende i København, begærede 4.ting
over Christen Jensen for 3 mark for brændevin, han af hendes søster Ingeborg Mikkelsdatter
bekommet har, hvorefter Christen Jensen fremkom med en gammel flintbøsse, som han ville gøre
udlæg med, som hendes fuldmægtig til sig annammede.

21/9 1668.

** Tomas Jensen Råkær skomagersvend her sst med en opsættelse af bytinget 10/8 sidst forleden
stævnede Søren Lauridsen skomager sst for 46 daler, han ham skal skyldig være, og fremlagde et
tingsvidne af Ålborg byting 9/9 1667, hvori Christen Jensen vidnede, at han før påske sidst forleden
var skikket til Randers med brev til Tomas Jensen fra deres mor Karen Pedersdatter, som melder
om, at han skulle forføje sig hjem, eftersom deres far er meget hårdt syg, så de ikke tror ham til
livet, og dersom han var ved penge, da skulle han bringe dem med sig til hans fars begravelse, og da
kom Søren Lauridsens hustru Anne Jensdatter ind i stuen og lovede at forskaffe ham 5 rigsdaler af
de penge, Tomas Jensen havde leveret hendes mand at opbevare, og derefter fremlagde et skriftligt
kundskab, at Tomas Jensen nogle gange har været på deres lavshus og højligt beklaget, at han har
leveret Søren Lauridsen 40 daler at forvare, hvilket Søren Lauridsen ikke benægtede, hvorimod
Søren Lauridsen fremlagde sit skriftlige indlæg, at han aldeles intet er Tomas Jensen skyldig, og nu
for retten fremkom Søren Lauridsen skomager og hans hustru Anne Jensdatter og svor, at de havde
leveret Tomas Jensen Råkær alle de penge, som de af ham annammet har, hvorefter blev afsagt, at
han derfor ikke kan tilkendes samme penge at betale.

(104)

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands her sst, med en opsættelse af bytinget 10/8 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod blev fremlagt skriftlige indvendinger, blandt
andre af Hans Duus badskær, at den gæld, som han søges for på hans kones mors vegne, er på skifte
efter hende fordret, og fremlagde samme skiftebrev efter salig Karen Madsdatter Bremses, dateret
Randers 13/6 1667, hvor Lene Jensdatter for sin fordring blev udlagt i den gård, Anders Nielsen
iboede, hvorefter blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld, og Hans Duus bør betale
Lene Jensdatter hendes indlæg i førnævnte gård.



(105)

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged her sst på KM vegne lod fremlægge en antegnelses seddel angående
efterskrevnes lejermålsbøder sst, og deres udlagte barnefædre, som de havde aftinget for efter
yderste formue.

(106)

** Niels Pedersen stævnede Troels Christensen i Onsild for 19 mark, han ham skyldig skulle være.
sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen prokurator her sst lod fordele efterskrevne.

28/9 1668.

** Niels Jensen byfoged på rettens vegne. Søren Christensen vagt her sst vidnede, at han 19/9 med
byfogden og andre var i Peder Rasmussen Ungermands hus at skulle gøre udlæg til Morten
Brøchner, borger her sst, for skat på byens vegne, og da vurderede de efterskrevne gods, og da kom
Peder Ungermands hustru Mette Tomasdatter indløbende med en kniv i hendes hånd og hvingede
for dem og sagde, i kommer her ind i mit hus som røvere og tyve med flere uskikkelige ord, og stak
kniven imod bordet, så den sprang imod loftet, og Søren Christensen vagts søn Christen Sørensen
vidnede det samme.

(107)

** Niels Poulsen i Hornbæk her sst. Christen Pedersen snedker begærede 3.ting over Niels Poulsen
Hornbæk for 5 mark, hvilket han ved højeste ed benægtede og begærede tingsvidne.

5/10 1668.

** Bertel Andersen kræmmer her sst stævnede Esben Andersen, forrige boende sst og nu i Åstrup, i
overværelse af hans bror Jep Andersen for 26 sletdaler efter hans obligation, dateret 8/11 1663, som
han blev tildømt straks at betale.

(108)

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst med en opsættelse af bytinget 27/7 sidst
forleden stævnede Else Jensdatter, salig Niels Bagers efterleverske sst med, hendes medarvinger for
leje af en halv hospitalshave for 3 år, hvert år 1 rigsdaler, og haven med lukkelse at gøre færdig
efter fæstebrev, hvilket de blev tildømt.

** Søren Rasmussen Dal felbereder her sst med en opsættelse af bytinget 24/1 sidst forleden
stævnede salig Terkild Felbereders arvinger sst, nemlig hans hustru Maren Andersdatter og hendes
børn Peder Terkildsen Clemend Terkildsen Anders Terkildsen og deres søster Anne Terkildsdatter
for 8 daler efter salig Terkild Pedersens håndskrift, dateret 24/9 1656, hvorimod blev fremlagt en
kvittering, hvori Søren Rasmussen felberedersvend, barnfødt i Horsens, kvitterer for 7 1/2 daler



efter en håndskrift, dateret 10/3 1656 SRS, hvilken kvittering han nægtede ved ed at have udgivet,
hvorefter blev afsagt dom, at da samme kvitterings dato og sum befindes ulige, så den ikke synes
samme håndskrift at kunne annullere, så bør Terkild Felbereders arvinger betale den fordrede sum.

(109)

** Tomas Jensen Råkær her sst fremlagde et skriftligt kundskab, hvormed underskrevne vidnede, at
han nogle gange har været på deres lavshus, og højligt beklaget, at han har leveret Søren Lauridsen
skomager sst 40 daler at forvare, hvilket Søren Lauridsen ikke benægtede, og nu svor Søren
Lauridsen, at han havde betalt Tomas Jensen alle de penge igen, som han af ham annammet har.

(110)

** Tomas Jensen Råkær. efterskrevne vidnede, at de 21/9 var skrevet til stokken, og da så og hørte
de, af Søren Lauridsen ved ed benægtede at være Tomas Jensen noget skyldig.

** Niels Christensen Vorup her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

12/10 1668.

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 31/8 sidst forleden stævnede Anders
Mikkelsen, tilforn boende i Lading og nu i Fajstrup, for 12 daler, han er ham skyldig efter hans
regnskab, som han blev tildømt at betale.

(111)

** Frederik Envoldsen rådstueskriver her sst fordrede dom over salig Helvig Bendixdatters arvinger
og værger for hans skriverløn for skiftebrev at gøre efter den salig kvinde 12 rigsdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim skomager her sst og hans medarvinger fremlagde en beskikkelse til deres
svoger Christen Snedker i Løjborggård, eftersom han ikke har ville skifte og dele med dem efter
hans salig hustru Anne Christensdatter, som det sig burde, men modvilligt og trodsigt hensiddet i
fælles bo, hvorfor de begærer, at han i mindelighed vil lade dem deres arv bekomme, hvortil han
havde givet til svar, at når de gjorde dem rene, da ville han gøre klart med dem, så blev han nu for
retten tilspurgt, om han vidste noget med Jacob Prim hans hustru eller børn, hvortil han svarede, nej
ikke andet end al ære dyd og godt.

(112)

** Christen Pedersen snedker her sst lod fordele efterskrevne.

** Martinus Seemand lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

** Niels Jensen byfoged her sst på rettens vegne fordrede dom over Jens Mortensen
handskemagersvend i Hobro for hans lejermålsbøder med Karen Jensdatter vævekvinde her sst, han
har begået 12/10 1666, som han bør betale eller at straffes på kroppen med fængsel og jern. opsat 6
uger.



19/10 1668.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst ned en opsættelse af bytinget 27/7 sidst
forleden stævnede salig Helvig Bendixdatters arvinger, om de ikke efter hendes død bør at undvige
den residens, hun fradøde, og levere den fra sig så forsvarlig, som salig Antoni Carlsen den
annammede, eller erstatte hospitalet dens brøstfældighed, og fremlagde et synsvidne af bytinget 6/7
sidst forleden, samt et skriftligt indlæg, hvorimod salig Helvig Bendixdatters umyndige børns
værger fremlagde KM brev, hvori salig Antoni Carlsen, forrige hospitalsforstander i Randers, hans
efterladte enke Helvig Bendixdatter må forblive i den våning, hun iboer, hendes livstid, dateret 14/7
1663, og dernæst fremlagde et synsvidne af bytinget 12/3 1666, og skiftebrev efter salig Helvig
Bendixdatter 3/6 1668, hvorefter der blev afsagt dom: Otte Henrik Tegell, som samme residens
besidder, bør den straks at kvittere, og arvingerne bør enhver pro kvota betale dens brøstfældighed.

(115)

** Jens Jensen Brask i Sønderbækgård med en opsættelse af bytinget 7/9 sidst forleden stævnede
salig Niels Jensen bagers hustru Else Jensdatter og hendes medarvinger for 4 tønder rug, hver tønde
11 tønder, som den salig mand rester med til ham efter hans obligation, dateret 3/10 1663, hvorimod
blev fremlagt skiftebrev efter salig Niels Bager 4/7 1558, hvor Jens Jensen Brask fordrede 12
sletdaler, hvorefter blev afsagt, at salig Niels Bagers arvinger bør enhver sin pro kvota af bemeldte
gæld at betale.

** Jens Jensen Brask benægtede ved højeste ed, at han ikke er salig Niels Jensen bager noget
skyldig efter hans regnskabsbog.

(116)

** Johan Steenbeck, forvalter over Dronningborg, fordrede dom over Peder Christensen Birk i Terp
for hans anpart af 34 rigsdaler, som han og Christen Andersen i Svinding har lovet til mons
Steenbeck som tro forlovere og selvskyldnere for Peder Birks søn Jens Pedersen Birk, efter
foregående doms formelding. sagen blev opsat 4 uger.

** Christen Tomasen i Vinge fordrede dom over Anders Jensen Gesing borger her sst for 12 tønder
godt byg, han af ham bekommet har 5/4 sidst forleden. sagen blev opsat 6 uger.
** Anders Mikkelsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(117)

** Christen Andersen lydeligt lod fordele efterskrevne.

** Anne Pedersdatter her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Bodil Tordsdatter tjenende her sst lod fordele efterskrevne.

** Conrad Lindtorm byskriver lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(118)



26/10 1668.

** Otte Henrik Tegell begærede 3.ting over Frederik Envoldsen rådstueskriver her sst for penge,
han ham skyldig er, hvortil han svarede, at han ville kvittere ham i de penge, han skal have af Otte
Tegell efter doms formelding.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne. Morten Lassen skrædder her sst aftingede af yderste formue
for voldsbøder, han på Mogens Sørensen Hald skrædder sst har gjort, og ikke formåede at give mere
end 10 rigsdaler.

2/11 1668.

** Johan Koop rådmand her sst efter opsættelse af bytinget 21/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(119)

** Bertel Andersen kræmmer her sst lod fordele efterskrevne.

** Martinus Seemand her sst, ridefoged over Christen Skeels gods, fordrede dom over Conrad
Lindtorm byskriver for 8 sletdaler lånte penge. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged på KM og byens vegne lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
for deres voldsbøder.

** Jacob Andersen Prim skomager her sst fordrede dom over Christen Pedersen snedker sst efter
hans skriftlige indlæg, at eftersom hans hustrus søster Anne Christensdatter, som var Christen
Pedersen i Løjborggård hans hustru, uden livsarvinger er bortdød, og Christen Pedersen ikke
fuldkommet rigtig registrering og skifte til trødningsdag efter loven, men har skaltet og valtet
dermed efter eget tykke, formener derfor, at han hans bo med hans køns eller 12 mænds ed lige så
god at gøre, som det var til trødningsdag, dateret 2/11 1668 Jacob Andersen. sagen blev opsat 6
uger.

(120)

9/11 1668.

** Anders Christensen Hornbæk her sst begærede 2.ting over Christen Jensen Mollerup i Virring
for 1 tønde øl og 2 skæpper malt, han til salig Helvig Bendixdatter skulle have skyldig været, og
Anne Antonisdatter i hendes lod er tilfaldet, som han er tilsat at være værge og formynder for,
hvilket Christen Mollerup ved ed svor, at han havde betalt.

** mons Lossow til Ristrup fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen prokurator her sst havde tiltale til Kirsten Bertelsdatter, Jens Morsings hustru
sst, og hendes søn Mads Jensen Morsing for nogle skælds og ubekvemsord, de på ham skal have
sagt, hvorpå de for godtfolks forbøn blev venligt og vel forligt.



16/11 1668.

(121)

** Peder Rasmussen Vissing her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anders Pedersen Lueskrædder her sst. Maren Nielsdatter sælkvinde sst vidnede, at hun ved skt
Mikkelsdags tide på hans vegne gik til Jens Jensen kræmmer med en dobbelt guldrosenobel, hvorpå
hun lånte 8 rigsdaler, men da hun 8/10 ville indløse den, sagde han, at den var udskikket til
Hamburg, og hun kunne den ikke bekomme.

23/11 1668.

** Anders Mogensen Grove forstander her sst gav last og klage over Otte Henrik Tegell, for han
uden hjemmel besidder den gamle residens.

(122)

** Anders Mogensen Grove lod fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim her sst fordrede dom på nam og vurdering over efterskrevne gældnere.

** Anne Tordsdatter, tjenende her sst, lod fordele efterskrevne.

** Christen Andersen, forrige tjenende her sst, lod fordele efterskrevne.

** Anders Christensen Hornbæk lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(123)

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 12/10 sidst forleden stævnede Jens
Mortensen handskemager her sst for lejermålsbøder, han med Karen Jensdatter vævekvinde her sst
begået har, 12 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Johan Christian korporal under general Schultzes kompagni. synsmænd afhjemlede, at de for 8
dage siden synede på hvis sår og skade, han havde, og da havde han et stort blåt slag på hans aksel,
som han beskyldte Christen Søndergårds søn, Jens Christensen Søndergård her sst, at have gjort.

30/11 1668.

** mons Johan Steenbeck forvalter med en opsættelse af bytinget 19/10 sidst forleden stævnede
Peder Christensen Birk i Terp og hans søn Jens Pedersen Birk for hans anpart af 34 rigsdaler, som
Peder Birk og Christen Andersen i Svinding har lovet til ham, som tro forlover og selvskyldner for
Jens Pedersen Birk efter deres forpligt, dateret 5/10 1666, og derpå forhvervede dom af bytinget
28/1 1667, hvori de er tildømt hver sin anpart at betale, hvilket han igen i dag blev tildømt.



(124)

** Anders Mogensen Grove forstander her sst fremlagde en beskikkelse, hvori han begærer venligt
at vide af Otte Tegell, af hvad myndighed, han understår sig at forblive i den gamle residens imod
byfogdens dom, hvortil han havde svaret, at han havde bevilling af lensmanden og bispen at
forblive i huset i vinter.

** Anders Jensen Gesing her sst fremkom og sagde sig ikke at have rede penge at betale med, men
begærede vurdering af to heste, som han ville gøre Christen Tomasen i Vinge udlæg med, som blev
vurderet til hobe for 30 sletdaler, som Christen Tomasen annammede.

(125)

** Johan Christian rytter under general Schultzes kompagni. Jørgen Christensen prokurator på hans
og på KM og byens vegne gav last og klage over Christen Søndergårds søn, Jens Christensen
Søndergård, her sst, for han har slået ham på hans højre aksel.

7/12 1668.

** Johan Christian rytter. Jørgen Christensen prokurator på hans på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Jens Christensen Søndergård her sst, som har overfaldet Johan Christian og slået
ham et stort blåslag.

14/12 1668.

** Rasmus Nielsen, forrige ridefoged på Stenalt, stævnede Niels Lauridsen Norring borger her sst
for 8 sletdaler, som resterer på hans obligation, dateret Randers 1666, som han blev tildømt at
betale.

(126)

** Johan Christian korporal. Jørgen Christensen på hans og på KM og byens vegne fremlagde et
tingsvidne af bytinget 23/11 sidst forleden, og et synsvidne 30/11 og opkrævelsesvidne 7/12 sidst
forleden, hvorefter blev opnævnt to mænd, som tog hverandre i hånd og fyldte sandemændene til
deres tov at gøre kongen ret og bonden ingen uret, og så fremstod sandemændene og svor Jens
Christensen Søndergård et fuldt vold over.

(127)

** Anders Pedersen Lueskrædder her sst fordrede dom over Jens Jensen Allestrup her sst for et
stykke guld, hvilket var en dobbelt rosenobel, som Maren Nielsdatter Sælkvinde sst har pantsat hans
tjener for 8 rigsdaler, men som hun ikke kunne igen bekomme, eftersom det var skikket til Hamburg
efter tingsvidne af bytinget 16/11 sidst forleden, og satte i rette, om Jens Jensen ikke burde forskaffe
han samme guld. opsat 6 uger.

** Anne Pedersdatter, salig Johan Widiches, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.



** Jens Jensen Brask i Sønderbækgård lod fordele efterskrevne.

** Søren Jespersen felbereder her sst lod fordele efterskrevne.

(128)

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne forbød begge stadens prokuratorer Jørgen
Christensen og Peder Christensen her sst, at de ikke tager nogen godtfolks sager i retten, med
mindre de tager deres regnskabsbøger eller breve på fordringen med sig, så hverken kreditorer eller
debitorer på enten af siderne ikke forurettes.

21/12 1668.

** Karen Christensdatter, salig Jens Spliids efterleverske, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

** mons Niels Jensen Egidiusens fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Bodil
Rasmusdatter, Rasmus Degns datter i Mygind. opsat 6 uger.

** mons Lossow til Ristrup med en opsættelse af bytinget 9/11 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere her sst, som blev tildømt at betale deres gæld.

(129)

** mons Lossow på Ristrup. synsmænd afhjemlede syn på det havested, som Kirsten Rebslårs af
ham har i leje, og da så de, at hvis mog og urenlighed, som er i Niels Poulsens gård, har sit udløb til
samme have.

** Niels Christensen Vorup til 4.ting på egne og de umyndiges vegne, at eftersom han har taget
dom dele og faldsmålsdele over Bertel Felbereder Poul Tånum Iver Christensen fisker og Niels Ray
her sst for hvis, de på de umyndiges og hans egne vegne er ham skyldig, så udæsker han disse
personer med deres farkoste, og forbydes Karen Nielsdatter Peder Groersen og alle andre at huse
eller helle dem, såfremt de ikke vil betale hvis, de ham skyldig er.

** Kirstine Mortensdatter, salig Christian Spormands på Christianshavn, fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(130)

** Peder Christensen prokurator her sst lod fordele efterskrevne.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd og vargælder.

(2)



11/1 1669.

** borgmester Mikkel Tygesen lod fordele efterskrevne.

** Anker Pedersen rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansen rådmands efterleverske, begærede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(3)

** Rasmus Pedersen Værum til 4.ting lod opsige til Maren Nielsdatter og Niels Sørensen Hofmand
den gård, som han nu besidder.

** Anne Andersdatter, salig Poul Bagers, lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

18/1 1669.

(4)

** Christian Møller her sst. Johan Korporal og hans hustru vidnede, at Søren Andersen murmand
har budt ham 5 tønder havre til forlig på Jens Søndergårds vegne, og Jens Christensen Søndergård
bød ham selv en rigsdaler til forlig for dem skade, han ham gjort har, hvilket de begge benægtede.

** Mikkel Rasmussen her sst lod opbyde efterskrevne ejendom og løsøre,
som salig Bartolomeus Jacobsen, fordum borger her sst, hans søn Jens Bartolomeusen er udlagt
over skifte efter hans salig far for arv efter hans salig mor Anne Jensdatter, som han er tilsat at være
værge for.

(6)

** Christen Olufsen skrædder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Christen Nielsen Prim her sst med en opsættelse af bytinget 23/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(7)

** Jens Vognsen her sst fordrede dom over Hans Pedersen i Sønderbæk for 10 sletdaler efter hans
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.



** Johan Cuur apoteker her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav, borger her sst, for
agerleje af en halv ager i Vestervang for 1667 og 1668, hvert år 10 mark. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Nielsen Værum her sst lod opsige til borgmester Mads Hansen den bod, han iboer.

** Morten Carstensen her sst lod opsige den våning, han iboer.

(8)

** Jørgen Christensen på salig Poul Clausen Grossenhagen skræddersvends såvel som på KM og
byens vegne. synsmænd afhjemlede, at de næste søndag efter sidst afvigte nytårsdag var i salig
Niels Christensens enkes hus her sst for at syne en skræddersvends døde legeme, nemlig Poul
Clausen Grossenhagen, som natten tilforn ved døden var afgået, og da var hans ganske ryg og noget
ud på begge hans sider ganske fuld med sorteblå pletter, og hans kjole var udrevet på den højre side.

** Jørgen Christensen på salig Poul Clausen Grossenhagen skræddersvends såvel som på KM og
byens vegne. efterskrevne, der iblandt Barbara Olufsdatter, salig Niels Christensen skrædders
hustru, her sst, vidnede, at de hørte, at Poul Clausen skræddersvend klagede på Simbsen rytter, som
ligger til Morten Brøchners sst, at han havde gjort ham hans største skade, og råbte tre gange hævn
over dem, der havde gjort ham hans største skade, og andre vidnede, at de havde været i Hans
Pedersens hus, hvor Poul Clausen og Simbsen rytter kom i klammeri over en dans, og sloges noget
med kårder, og da de blev taget fra dem, fortsatte de med hænderne, men om Simbsen rytter gjorde
Poul Clausen nogen skade, vidste de ikke.

(9)

** Jørgen Christensen på salig Poul Clausen Grossenhagen skræddersvends såvel som på KM og
byens vegne gav last og klage over Simbsen rytter, som ligger i kvarter hos Morten Brøchner her
sst, for den salig karls skade og bane, han ham skal have gjort i Hans Pedersens hus sst.

25/1 1669.

(10)

** Laurids Mollerup her sst fordrede dom på nam og vurdering over Mads Kleinsmed i Hobro for
12 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Lassen her sst fordrede dom på nam og vurdering over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Rasmus Jensen kræmmer her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere
for lånekorn og haveleje. sagen blev opsat 6 uger.

(11)



** Mads Sørensen skomager på hans far Søren Pedersens vegne lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Nielsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Pedersen her sst lod fordele efterskrevne.

1/2 1669.

** Hans Jespersen købmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere sst. sagen blev opsat 6
uger.

(12)

** Peder Hansen, forrige møllersvend i borgmester Mikkel Tygesens mølle, fordrede dom over
efterskrevne gældnere her sst. opsat 6 uger.

** Niels Jacobsen borger her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Pedersen kobbersmed her sst lod opsige til Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands
efterleverske sst, den plads, han nu påboer.

8/2 1669.

(13)

** borgmester Mikkel Tygesen her sst. Anders Jensen Mammen sst bekendte at være ham skyldig
104 sletdaler, hvorfor han pantsatte ham den ejendom, han påboer, på Vestergrave.

** Anders Pedersen Lueskrædder her sst med en opsættelse af bytinget 14/12 sidst forleden
stævnede Jens Jensen Allestrup kræmmer sst for et stykke guld, som er en dobbelt rosenobel, som
han havde pantsat ham for 8 rigsdaler, og da han ville indløse det, kunne han ikke bekomme det, da
det var udskikket til Hamburg, og satte i rette, om han ikke burde forskaffe ham samme stykke guld
igen, hvortil Jens Jensen benægtede ved højeste ed, at Anders Pedersen havde aldrig pantsat ham
noget guld, men havde han pantsat hans forrige tjener noget, så kunne han tiltale ham, hvorfor han
ikke med rette kunne tilkendes samme stykke guld Anders Pedersen Lueskrædder igen at forskaffe.

(14)

** borgmester og råd her sst fordrede dom over Conrad Hygensen Lindtorm byskriver sst for 182
rigsdaler, han indeholder for det stemplede papir, han havde under hænder, og fremlagde den over
ham forhvervede dom. på hans begæring og borgmester og råds bevilgning, blev sagen opsat 6 uger.

** Anne Pedersdatter, salig Johan Widiches efterleverske, med en opsættelse af bytinget 14/12 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(15)



** Søren Andersen Bay lod vurdere 5 tinfade, som han har pantet fra Mads Sørensen bager her sst,
for hans anpart bagerbodsleje, som han blev tilbudt at indløse inden i dag måned.

** Christen Nielsen Prim her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Morten Tygesen rådmand her sst lod udvise Søren Olufsen skomager af den bod og våning, han
nu iboer, den til påske førstkommende at kvittere.

(16)

15/2 1669.

** mons Niels Egidiusen med en opsættelse af bytinget 21/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det straks uden videre eller længere ophold.

** Karen Christensdatter Spliids her sst med en opsættelse af bytinget 21/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(17)

** Hans Dehn i Fredericia fordrede dom over Hans Dunckel her sst for 20 sletdaler, han resterer på
hans obligation, dateret Randers 14/7 1667, som han blev tildømt at betale.

(18)

** Johanne Nielsdatter salig Johan Widiches her sst fordrede dom på nam og vurdering over
efterskrevne gældnere, der iblandt Søren Christensens enke i Torsø Karen. sagen blev opsat 6 uger.

** Terkild Tygesen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mikkel Tygesen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(19)

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Jensen Gerlev her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Jensen KM byfoged fordrede dom over Hans Bertelsen, forrige boende her sst, for hans
lejermålsbøder 12 rigsdaler, som han med Maren Sørensdatter her sst har begået 1666, som han
blev tildømt at betale.

(20)

22/2 1669.



** Peder Mogensen Grove hospitalsforstander her sst lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens, her sst med en opsættelse af bytinget 11/1 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(21)

** Laurids Bay, forrige skriver på Mariager kloster. synsmænd afhjemlede syn på det hus og
ejendom, Jacob Jensen vagt her sst iboer.

1/3 1669.

** Christen Olufsen skrædder med en opsættelse af bytinget 18/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(22)

** Mads Hansen borgmester stævnede Niels Simonsen sadelmager og Jørgen Pedersen kobbersmed
for deres anpart forløfte af 40 sletdaler, som de begge samt Mourids Nielsen skibbygger her sst har
lover for Christen Simonsen sst til Mads Hansen efter deres udgivne forpligt, dateret 16/3 1665,
som de blev tildømt at betale.

(23)

** Jørgen Pedersen kobbersmed stævnede Christen Simonsen buntmager for 15 sletdaler, som er for
et anpart forløfte af 40 sletdaler med rente, som Jørgen Pedersen har lovet for ham til borgmester
Mads Hansen efter hans forpligt 16/3 1665, som han blev tildømt at betale.

** mons Johan Steenbeck forvalter stævnede Christen Andersen i Svinding for hans anpart forløfte
af 34 rigsdaler, som han og Peder Christensen Birk i Terp har lovet til ham, som tro forlover og
selvskyldner, for Peder Birks søn Jens Pedersen Birk efter deres forpligt 28/1 1667, som han blev
tildømt at betale.

(24)

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens, med en opsættelse af bytinget 11/1 sidst forleden stævnede
Niels Holstermand vognmand for byen for 12 sletdaler agerleje, som han blev tildømt at betale.

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens efterleverske, med høringer lod fordele
efterskrevne.

(25)

** Jens Nielsen Ring fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Conrad Hygensen Lindtorm byskriver lod fordele efterskrevne.



** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens, lod vurdere en kobberkedel hørgarnslagner med mere,
som hun af Peder Rasmussen Stormand her sst i pant har, som han blev tilbudt at indløse.

(26)

** Mads Sørensen skomager lod fordele efterskrevne.

** mons Lossow til Ristrup lod udvise efterskrevne personer af de boder og våninger, de nu iboer.

** doktor Schønning her sst på Tomas Poulsens vegne lod fordele efterskrevne.

8/3 1669.

** Mikkel Lassen her sst fremlagde et købebrev, hvormed Niels Sørensen Hofmand, salig doktor
Søren Hofmands søn i Randers, sælger til ham hans gård og ejendom og dens tilliggende agre i
byens jorder, hvoraf en del af hans bror Tøger Sørensen Hofmand er skødet til Peder Madsen
Lassen, som han har bedt hans svoger Søren Andersen rådmand sst og hans bror Tøger Sørensen
Hofmand med ham til vitterlighed at underskrive, hvorefter Søren Andersen rådmand på hans
svoger Niels Sørensen Hofmands vegne tilskødede Mikkel Lassen samme gård.

(28)

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens, lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

(29)

** Poul Nielsen borger her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Pedersen Vintmølle lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Kragballe fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(30)

** hr Christen Pedersen i Værum. synsmænd afhjemlede syn af hvis brøstfældighed, som befindes
på salig Poul Pedersen Skovs gård her sst. varsel til Christence Henriksdatter Johan Koop Søren
Bay Niels Jacobsen Bertel Kræmmer.

** Mikkel Lassen her sst med en opsættelse af bytinget 25/1 sidst forleden stævnede Jens Poulsen i
Langskov for 13 daler, for forløfte for Niels Søndergård i Langskov, som han blev tildømt at betale.

(31)

** Christen Nielsen Prim skomager her sst. Søren Mikkelsen Basse borger sst bevilgede ham en
ligsten liggende på skt Mortens kirkegård imellem kapellet og salig Morten Knudsens ligtræ, som
forrige tilhørte salig Rasmus Jensen Skern ?, en sjællandsk alen bred og to sjællandske alen lang.



15/3 1669.

** Hans Pedersen her sst med en opsættelse af bytinget 1/2 sidst forleden stævnede Anders Let for
2 daler, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jacobsen her sst med en opsættelse af bytinget 1/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale hver sin anparts gæld, og det inden 15 dage.

(32)

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidiuses her sst, lod fordele Christen Germandsen, nu
boende i Alstrup og tilforn i Lindbjerggård, for gæld.

** Tomas Kragballe her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Simon Sørensen her sst. efterskrevne vidnede, at der salig Niels Kare borger sst blev begravet,
da blev arv og gæld efter ham vedersagt og forsvoret.

** Simon Sørensen her sst tilbød, om nogen godtfolk for en billig leje ville leje den halve gård på
Vestergrave samt seks halve agre på Randers mark, som salig Jens Nielsens søn, Niels Jensen,
arveligt er tilfaldet efter skiftebrevs formelding, som Simon Sørensen er forordnet formynder for.

(33)

** Ingeborg, salig Christen Tomasens, forrige boende her sst, lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne.

** Simon Sørensen her sst lod vurdere noget gammelt tin og messingstager med mere, som salig
Jens Nielsen rådmand var pantsat af Christen Vendelbo, og tilbød ham at indløse det.

** Christen Pedersen snedker her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Laursen Mollerup her sst fordrede dom over Søren Snedker sst for 5 sletdaler. sagen
blev opsat 6 uger.

22/3 1669.

(34)

** borgmester Mikkel Tygesen her sst med en opsættelse af bytinget 22/2 sidst forleden stævnede
Karen Andersdatter med hendes lovværge Christen Ibsen skomager, for 36 sletdaler, som rester på
hendes salig far Anders Madsen Mariager skadesløsbrev, dateret Randers 24/4 1650, som hun blev
tildømt at betale.

** Jørgen Obbesen her sst lod fordele efterskrevne.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.



(35)

** Jens Nielsen, tjenende i Fredericia, som er Niels Jensen vognmand uden Nørreport hans søn.
efterskrevne vidnede, at Laurids Hansen snedker, som boede i Fredericia, og nu ved døden er
afgået, var Niels Jensen Holstermand hans kone Anne Hansdatters bror, og Margrete Hansdatter var
Anne Hansdatters søster.

29/3 1669.

** borgmester og råd. efterskrevne vidnede, at de efter borgmester og råds befaling har været hos
Conrad Hygensen byskriver her sst, og der annammet fra ham efterskrevne stemplet papir og rede
penge 98 rigsdaler, som af Conrad Hygensen og hans hustru Dorte Jensdatter blev frembåret.

(36)

** Christen Nielsen Prim her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Terkild Tygesen her sst med en opsættelse af bytinget 15/2 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, hvoraf nogle benægtede den fordrede gæld, hvorefter blev afsagt, at de øvrige bør betale
deres gæld.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens, her sst med en opsættelse af bytinget 15/2 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(37)

** Niels Christensen Vorup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Mikkel Lassen her sst lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Kragballe her sst lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

** Margrete Nielsdatter, salig Anders Sørensen Østergårds, her sst. Niels Jacobsen fremlagde en
kontrakt, hvori Jens Sørensen i Østergård på hans egne vegne og på hans mor Maren Hansdatter og
to søstre Bodil Sørensdatter og Mette Sørensdatter deres vegne, Hans Sørensen Erik Sørensen og
Jacob Sørensen på deres egne vegne gør vitterligt, at eftersom Gud har bortkaldt deres salig bror
Anders Sørensen Østergård, som boede og døde i Randers, uden nogen livsarvinger, og dem den
halve bo over gælden er tilfaldet, så har de gjort kontrakt med deres salig brors efterleverske
Margrete Nielsdatter således, at hun skal beholde al hendes salig husbonds bo med korn fæmon
bohave guld sølv rede penge, hvorimod hun har lovet at give dem 115 rigsdaler i tre terminer,
dateret Randers 11/4 1668, Hans Sørensen egen hånd Erik Sørensen Østergård egen hånd Jacob
Sørensen egen hånd, hvorefter blev fremlagt kvitteringer for betaling af deres arveparter, og en
fuldmagt af Maren Hansdatter til hendes søn Jens Sørensen, som er undertrykt med hendes salig
husbond Søren Andersens signet, og hun har bedt Hans Jacobsen herredsfoged i Hovlbjerg herred
og Niels Pedersen i Vellev skriver til samme ting med hende at underskrive, Østergård 10/4 1668,
og nu fremkom Jens Sørensen Østergård på hans mor Maren Hansdatter og hans søster Bodil



Sørensdatter og Mette Sørensdatter samt egne vegne og på hans to brødre Hans Sørensen og Jacob
Sørensen deres vegne og Erik Sørensen på hans egne vegne og gav Margrete Nielsdatter afkald for
arv efter deres salig bror.

(39)

** Søren Jensen bager her sst skriftligt lod opbyde efterskrevne gods og løsøre, som Anders Jensen
efter salig Niels Bager er tilfaldet og af borgmester og råd udlagt i hans patrimonium, om nogen
godtfolk det ville købe, som det er vurderet for, skulle de det gerne bekomme.

(40)

** Niels Pedersen i Voldum. Mikkel Jensen på hans og på KM og byens vegne lod afhjemle syn på
hvis skade, han havde 12/3 sidst forleden, og da havde han på siden af hans hoved et blodigt sårmål,
som han beskyldte Anne Andersdatters karl, Christen, for at have gjort ham.

** Niels Pedersen i Voldum. Mikkel Jensen på hans vegne og på KM og byens vegne gav last og
klage over Anne Andersdatters, salig Poul Bagers, karl Christen her sst, for han har slået ham på
siden af hans hoved.

(41)

5/4 1669.

** Niels Pedersen i Voldum. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Anne Andersdatters karl Christen, formedelst han 12/3 sidst forleden
har overfaldet Niels Pedersen, i dag 8 dage deres ed og tov at gøre.

** hr Christen Pedersen i Værum og Groers Madsen, borger her sst, havde tiltale til efterskrevne for
gæld til deres salig bror Poul Pedersen, fordum borger sst, som dem arveligt er tilfaldet. sagen blev
opsat 6 uger.

(42)

** Maren Jensdatter, salig Mads Pedersens efterleverske her sst. efterskrevne vidnede, at de 2/4 var
med Niels Madsen, Maren Jensdatter Tveds søn, i hendes have, hvor svin havde gjort stor skade på
urterne, som de havde fordærvet og oprodet, formedelst Hans Knudsens lukkelses skyld mellem
ham og hende, som ikke var færdiggjort.

** borgmester og råd med en opsættelse af bytinget 8/2 sidst forleden stævnede Conrad Lindtorm
byskriver her sst for 182 rigsdaler for det stemplede papir, han havde under hænder, hvorimod
Conrad Lindtorm fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorpå han blev tildømt at betale de fordrede 182
rigsdaler.

(44)

19/4 1669.



** Erik Jørgensen af Århus på hans brors vegne stævnede fru Karen Sehested, nu boende i Randers,
for 100 rigsdaler, som hun til de fattige i Holbæk hospital i Sjælland har udlovet årlig rente efter
fundatsens indhold at udgive, hvilket ikke sket er. sagen blev opsat 6 uger.

(45)

** Tøger Sørensen Hofmand fordrede dom over Jens Jensen Ray her sst for 24 rigsdaler efter hans
obligation til Gertrud Pedersdatter, salig doktor Søren Hofmands efterleverske, dateret 5/4 1654
Jens Jensen Ray egen hånd, hvilken obligation han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** Niels Pedersen i Voldum. Jørgen Christensen på hans vegne og på KM og byens vegne lod
oplæse et tingsvidne af bytinget 29/3 sidst forleden, og et volds tillyselsesvidne og sandemænds
opkrævelsesvidne 5/4, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov således, at eftersom ingen
benægtelse gøres af Christen ej heller i dag, så svor de Christen fri.

(46)

** Poul Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 8/3 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(47)

** Jens Ring her sst med en opsættelse af bytinget 1/3 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anders Mogensen Grove forstander her sst. efterskrevne dannemænd vidnede, at de 5/4 har
været i den gamle residens, som salig Antoni Carlsen og hans hustru, salig Helvig Bendixdatter,
iboede og fradøde, og nogle af deres børn nu kort efter bevilget, og synede samme residens, hvorpå
fandtes den brøstfældighed, som efterfølger.

(48)

** Søren Bager her sst lod fordele efterskrevne.

26/4 1669.

(49)

** oberstløjtnant Hans Frederik Lewetzau til Dueholm stævnede Niels Poulsen borger her sst for 61
rigsdaler, han har lånt ham, hvorpå rester 42 rigsdaler. sagen blev opsat 4 uger.

** borgmester og råd her sst fordrede dom over Niels Poulsen borger sst for 135 sletdaler efter hans
obligation, dateret 3/11 1668, som han blev tildømt at betale.

(50)

** borgmester og råd her sst stævnede Niels Poulsen borger her sst for hvis værgemål, han under sit
værgemål har, nemlig for salig Frederik Jørgensens børn efter afregning 15/6 1661 på 81 sletdaler,



og til salig Morten Badskærs barn Morten Mortensen, som han er værge for, efter afregning 1/5
1669 76 sletdaler, og for salig Mikkel Nielsen Hjerminds barn, Niels Mikkelsen for så vidt, han
efter hans salig far og salig søster Karen Mikkelsdatter tilfaldet er, og satte i rette, om han ikke
straks bør gøre rigtigt regnskab. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Christensen Vorup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(51)

** Niels Christensen Vorup her sst fordrede dom over Matias Lauridsen kleinsmed sst for 8
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst med en opsættelse af bytinget 15/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

3/5 1669.

(52)

** Hans Knudsen i Fredericia fordrede dom over Peder Nielsen Lem, borgersøn her sst, for 9
rigsdaler, som rester på en sæk humle, han ham afkøbt har 1668. sagen blev opsat 4 uger.

10/5 1669.

** Jacob Bartolomeusen fordrede dom over Niels Jensen Hadsten forrige rådmand her sst efter hans
obligation på 90 sletdaler, udgivet til hans svoger Bartolomeus Jacobsen og hans hustru, hans søster
Anne Jensdatter, dateret Randers 8/1 1650, og fremlagde en landstings stævning 17/3 1669 til Niels
Jensen Hadsten, forrige borger i Randers. opsat 6 uger.

(53)

** Henrik Schridsmeyer fordrede dom over Barbara Olufsdatter, salig Niels Christensen Nebels
efterleverske, her sst efter hans obligation, dateret 24/2 1664 lydende på 58 rigsdaler, hvorpå rester
13 sletdaler. sagen blev opsat 4 uger.

** borgmester Mikkel Tygesen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Christensen Skorup her sst med en opsættelse af bytinget 29/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage førstkommende.

(54)

** Anders Carlsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

17/5 1669.

** Peder Nielsen Neffs vognmand. efterskrevne vidnede, at 1/5 om aftenen hørte de klammeri på
gaden, og da sagde Peder Neffs til Peder Madsen prammand, at han havde hans kone ulovligt i hans



hus, hvortil Peder Madsen svarede, du lyver som en tyv og skælm, og løb hen og stødte Peder Neffs
for hans lønlige ting, og de fandt Peder Neffs kone i Morten skomagers gård, hvor hun stod med
forklædet over hendes hoved og sagde, hun hed Kirsten, og de leverede hende til hendes mand, og
Peder Madsen, som tilforn havde benægtet, at hun ikke var i hans hus, sagde, at hun skulle ligge hos
hans kone, men turde ikke blive natten over, for der var klammeri i huset.

(55)

** Niels Andersen her fordrede dom over Peder Sørensen for 22 mark, han ham skyldig er. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen Neffs. Jørgen Christensen på hans såvel som på KM og byens vegne gav last
klage og kære over Peder Madsen prammand her sst, formedelst han hans kone ulovligt i hans hus
har haft 1/5.

** Peder Madsen prammand her sst. synsmænd afhjemlede deres syn 1/5 på hvis skade og sårmål,
han havde, og han havde et blodigt sårmål på hans aksel, som var hjort med en kniv, som han
beskyldte Peder Neffs for at have gjort ham uden nogen årsag.

(56)

** borgmester og råd her sst med en opsættelse af bytinget 26/4 stævnede Niels Poulsen Hornbæk
borger sst for tre værgemål, han var betroet, og fremlagde en afregning for salig Frederik
Jørgensens datter Karen Frederiksdatter, og afregning for salig Morten Badskærs søn Morten
Mortensen, samt Niels Poulsens stedsøn Niels Mikkelsens afregning, og satte i rette, om Niels
Poulsen ikke burde gøre regnskab derfor, og hvis han i så måder bliver skyldig, straks med rede
penge at betale, hvilket han blev tildømt.

(57)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

24/5 1669.

** Laurids Jensen Bay, forrige skriver på Mariager kloster nu residerende på Skårupgård, fremlagde
et købebrev, hvormed Peder Madsen Lassen sælger til hans fætter Laurids Bay fire boder i
Transtræde, som ham arveligt er tilfaldet efter hans salig mor Anne Nielsdatter, dateret 6/3 1668,
hvorefter han tilskødede ham samme fire boder.

(58)

** oberstløjtnant Hans Frederik Lewetzau med en opsættelse af bytinget 26/4 næst afvigte stævnede
Niels Poulsen Hornbæk for 40 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Peder Madsen prammand her sst lyste Peder Nielsen Neffs et fuldt vold til, for han 1/5 1669 har
slået ham i hans aksel med en kniv.



(59)

** Peder Madsen prammand her sst på egne og KM og byens vegne gav last klage og kære over
Peder Nielsen Neffs, formedelst han har slået Peder Madsen med en kniv i hans aksel.

** Peder Nielsen Neffs. Jørgen Christensen på hans såvel som på KM og byens vegne opkrævede
sandemænd over Peder Madsen prammand, for han 1/5 ulovligt hans kone i hans hus haft har, i dag
8 dage deres ed og tov at gøre efter loven.

** Peder Nielsen Neffs, Jørgen Christensen på hans såvel som på KM og byens vegne lyste Peder
Madsen prammand her sst et fuldt vold til, formedelst han 1/5 sidst forleden har haft hans kone
ulovligt i hans hus.

** Niels Jensen byskriver fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(60)

7/6 1669.

** Erik Sørensen af Århus med en opsættelse af bytinget 19/4 sidst forleden stævnede fru Karen
Sehested, salig Tyge Kruses, for 100 rigsdaler, som hun til de fattige i Holbæk hospital har udlovet
efter efterskrevne fundats indhold, dateret 29/11 1629 Karen Sehested egen hånd, hvorpå fandtes
påskrevet årlige kvitteringer for betaling, hvorefter blev fremlagt Karen Sehesteds indlæg, at hun
efter hendes salig mand har arv og gæld fragået, som er blevet indstævnet til Viborg landsting til
underkendelse, men ved magt kendt, og af Højesteret konfirmeret, og dernæst fremlagt samme
højesteretsdom 31/8 1667, hvorefter blev afsagt dom: eftersom den gode frues indlæg strider imod
hendes forrige forskrivning, da turde fogden ikke deri at dømme, men sagen for sin tilbørlige
dommer at indkomme.

(61)

** Maren Jensdatter Tveds her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(62)

** Mads Poulsen, forrige borgmester her sst, lydeligt med seks høringer lod fordele Rasmus
Nielsen, forrige boende i Torup ladegård og nu boende i Skanderborg ladegård, for hovedstol og
rente 77 sletdaler, han rester med efter hans udgivne obligation dateret Randers 2/10 1658.

** Hans Duus badskær her sst fordrede dom over Peder Nielsen i Spentrup for 16 sletdaler efter
hans brev af 29/1 1655. sagen blev opsat 6 uger.

** Berete Andersdatter her sst. efterskrevne vidnede, at de hørte Peder Vores datter, Mette
Pedersdatter, sagde til Berete Andersdatter, din bøddelhore, du skal få en ulykke.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over Anders Mogensen Grove hospitalsforstander
sst for 7 daler, han ham skyldig er efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.



(63)

** Peder Nielsen Lem her sst lagde sin hånd på tingbogen og svor ved Gud og hans sjæls saligheds
ed, at han ikke var Knud Knudsen Bjørnsen skyldig skilling eller skillings værd på den sæk humle,
men har den betalt.

** Laurids Mikkelsen i Voldum fordrede dom over Conrad Hygensen Lindtorm byskriver for to års
landgilde og arbejdspenge, han har oppebåret. sagen blev opsat 4 uger.

** Peder Nielsen Neffs. Jørgen Christensen på hans såvel som på KM og byens vegne fremlagde et
vidnesbyrdsvidne af bytinget 17/5 sidst forleden samt et volds tillyselses vidne og sandemænds
opkrævelses vidne, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov således, at eftersom ingen
benægtelse af Peder Madsen herimod fremlægges, så svor de ham fri.

(64)

** Niels Jacobsen her sst fordrede dom over Christen Snedker sst for 11 sletdaler lånte penge. sagen
blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Gesing her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(65)

** Laurids Christensen i Gerlev fremlagde en kvittering fra Helvig Bendixdatter, at 5/6 1665 gjorde
de regnskab om gammel gæld, og da blev han hende skyldig 1 rigsdaler, og nu benægtede han ved
ed, at han var hende intet videre skyldig end 1 rigsdaler.

** Anders Carlsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Peder Madsen prammand her sst på sine egne og Jørgen Christensen på KM og byens vegne
opkrævede sandemænd over Peder Neffs sst, formedelst han 1/5 om aftenen har slået ham i hans
aksel med en kniv.

14/6 1669.

** borgmester Mikkel Tygesen lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(66)

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Berete Andersdatter til byfogdens her sst. efterskrevne vidnede, at hun kom ind i Peder Vores
hus og spurgte dem ad, hvad skarnsfolk de holdt i deres hus at røve folk deres liv hen, hvortil Peder
Vore svarede, at han vidste intet deraf.

** Berete Andersdatter til Niels Jensens fremlagde et tingsvidne af bytinget 7/6 sidst forleden, og
satte i rette, om ikke Mette Pedersdatter sine ærerørige ord burde bevise. sagen blev opsat 6 uger.



** Mette Pedersdatter, Peder Vores datter. Mads Nielsen skomager her sst på hans godefar Peder
Vores datter Mette Pedersdatters vegne. efterskrevne vidnede, at Berete Andersdatter indkom i
Peder Vores hus og slog hendes hånd i Peder Vores skive for hans næse, og spurgte ad, hvorfor de
holdt sligt røverhus at røve livet af folk, hvortil han svarede, at han vidste intet deraf, Berete
Andersdatter svarede derimod, i holder en tyv i eders hus, som hedder Anders Christensen, og sagde
videre, at de, der binder deres sko med silkebånd, de skulle binde dem med bast, og de skulle få en
ulykke.

(67)

** Cathrine von Andersen. Niels Sørensen Hofmand og Peder Sørensen Hofmand gav hende afkald
for hvis formynderskab, deres salig farbror Jacob Nielsen til Ristrup og hun selv har haft for deres
tilfaldne arv efter deres salig forældre, og de takkede hende godt.

** Peder Madsen prammand her sst og Jørgen Christensen på KM og byens vegne fremlagde et
synsvidne af bytinget 17/5 sidst forleden, og i lige måder et klagevidne af bytinget 24/5 sidst
forleden og et sandemænds opkrævelsesvidne af bytinget 7/6, hvorefter sandemændene fremstod,
og da ingen vidner om sår og skade fremlægges, så svor de Peder Neffs fri.

(68)

21/6 1669.

** Jens Jensen skipper og Peder Knudsen snedker fremlagde en transport, dateret Randers 15/6
1669, hvormed Rasmus Tomasen i Villersø Niels Sørensen og Mette Sørensdatter sst Morten
Jacobsen i Stokkebro Søren Christensen alle i Nørherred vitterlig gør, at da Gud har bortkaldt deres
salig bror Rasmus Jensen, som boede og døde i Aggershus len på Ringeriget i Nørherreds
præstegæld i Norge, så transporterer de deres tilfaldne arv efter ham til Jens Jensen og Peder
Knudsen, dateret Randers 15/6 1669, og derefter fremlagde en fuldmagt af Rasmus Tomasen i
Villersø i Nørherred Niels Sørensen Låen og Mette Sørensdatter sst, Morten Jacobsen i Stokkebro
Laurids Rasmussen i Rensø og Karen Jensdatter på Søren Eskildsens vegne i Låen til Peder
Christensen i Randers til at give Jens Jensen og Peder Knudsen afkald for arv efter deres salig bror
Rasmus Jensen, hvorefter Peder Christensen gav dem afkald.

(69)

** Martinus Seemand fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(70)

** Mads Nielsen skomager på hans godefars datter Mette Pedersdatters vegne gav last og klage
over Berete Andersdatter, for hun er kommet i deres hus og sagt, i holder et røverhus, og
andendagen derefter er kommet igen og kaldt Mette Pedersdatter en hore, og med hug og slag jaget
hende ned i deres kælder. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jacobsen lod vurdere efterskrevne varer, som er ham pantsat af Mads Bager, som blev
tilbudt at indløse det.



** Jacob Bartolomeusen af Århus med en opsættelse af bytinget 10/5 sidst forleden stævnede Niels
Jensen Hadsten, forrige rådmand her sst, med en landstings stævning, og fremlagde hans obligation,
dateret Randers 8/1 1656, til hans svoger Bartolomeus Jacobsen, lydende på 90 sletdaler, som han
blev tildømt at betale, og det inden 15 dage.

(71)

** Peder Groersen på Laurids Christensen, forrige borgmester i Kristiansand i Norge, hans vegne
fremlagde hr Poul i Gerlev hans udgivne obligation, dateret Randers 20/3 1665, hvori hr Poul
Jensen Mundelstrup, sognepræst til Gerlev, vitterlig gør, at han er Laurids Christensen skyldig 100
rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(72)

** Laurids Jensen ladefoged på Ulstrup. efterskrevne vidnede, at 15/4 sidst forleden kom Jens
Mortensen Hammel i Skern kørende til Bjergby og havde Jens Rasmussen ladefoged på Ulstrup på
hans vogn, og da lå der en grå underforet klædekappe i vognen, og den lå der stadig, da vognen
senere kørte fra Bjergby til Dyrby.

** Søren Pedersen skomager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

28/6 1669.

** Simon Sørensen. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som fru Karen Sehested nu påboer,
forrige salig Jens Nielsen rådmand tilhørende, for hvis brøstfældighed derpå fandtes.

(73)

** Simon Sørensen. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som Jørgen Kobbersmed påboer, som
Simon Sørensen, som formynder for salig Jens Nielsens søn Niels Jensen, og Lene Jensdatter dem
foreviste, for hvis brøstfældighed derpå fandtes.

** Anker Pedersen rådmand fordrede dom over Maren Teglbrænders for hendes resterende husleje
10 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(74)

** Peder Madsen i Ørsted stævnede Hans Dunckel for 7 rigsdaler, som han blev tildømt at betale
inden 15 dage.

** Peder Groersen her sst fordrede dom over Christen Nielsen Lerche i over Hornbæk efter salig
Niels Jensen bagers obligation af 4/1 1669 til Niels Pedersen borger her sst, og fremlagde en
transport af 12/5 1669 til ham fra Niels Pedersen. sagen blev opsat 6 uger.

(75)



** Mogens Friis til Favrskov lod opkræve synsmænd til at syne den plads imellem Sønderbro, som
Jesper Sørensen visiterer her sst sig tilholder.

** Poul Nielsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

5/7 1669.

(76)

** Peder Jensen Gerlev her sst fremlagde et købebrev, hvormed hr Christen Johansen, kapellan til
skt Mortens kirke, sælger til hans svoger Peder Jensen borger her sst, hans part i den gård, som er
ham arveligt tilfaldet efter hans salig mor, dateret 28/7 1660 Christen Johansen Strop, og derefter
fremlagde købebreve fra Poul Johansen student til hans svoger Peder Jensen på de parter i samme
gård og stenhus, som ham arveligt er tilfaldet efter hans salig mor, hvorefter de tilskødede Peder
Jensen førnævnte arveparter.

(78)

** Peder Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Koop rådmand fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Mogens Friis til Favrskov. synsmænd afhjemlede syn til den tørve  østen for Sønderbro, som på
en tør sommer er opfyldt, og somme steder indelukket med sten og gærdsel, som synes at være
fiskene til forhindring.

(79)

** Laurids Jensen Bay lod forbyde Jacob Mikkelsen skrædder det hus i hans gård, at han sig ikke
mere dermed at befatte.

** Mads Poulsen forrige borgmester her sst et afkald på hans datter Karen Madsdatters vegne.
Valentin Conrad Brask, KM hof og felttrompeter, i København som værge for hans svoger Mogens
Davidsen giver Karen Madsdatter, salig Niels Mogensens i Randers, afkald for al den arv, som
Mogens Davidsen efter hans farbror salig borgmester Niels Mogensen her sst kan være berettiget.

(80)

** Laurids Mikkelsen i Mollerup med en opsættelse af bytinget 7/6 sidst forleden stævnede Conrad
Hygensen Lindtorm byskriver for tre års efterskrevne landgilde, han har oppebåret af Christen
Rasmussen i Selling og Tomas Sørensen i Galten, som af Oluf Rosenkrantz er overdraget ham, og
fremlagde samme overdragelse, dateret København 2/7 1664, hvorefter blev afsagt, at Conrad
Lindtorm bør betale to års landgilde.

(81)



** Søren Christensen vagt her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans sår, og han havde et blodigt
slag på siden af hans hoved, og af pegefingeren var skåret et stykke med en kniv, som han beskyldte
to soldater for.

(82)

** Søren Christensen vagt her sst. Peder Christensen på hans samt på KM og byens vegne gav last
klage og kære over Hans Jochum og Christen Smed, for de har slået ham og skåret ham med en
kniv.

** Casper Pottemager her sst til 4.ting lod opsige den våning, som han påboer, som han ikke
længere vil bebo.

12/7 1669.

** Niels Sørensen smed her sst lod opsige den bod og våning, han påboer.

(83)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Nielsen Ring, forrige boende her sst og nu residerende på Aldrup, lod opsige den gård og
våning, han forrige påboede.

** borgmester og råd her sst, efterskrevne afhjemlede taksering af Niels Poulsen Hornbæks våning
ejendom og havested, som de takserede for 300 rigsdaler.

** Martinus Seemand lod udvise Mikkel Skibsmand af den bod, han påboer.

(84)

19/7 1669.

** borgmester Mads Hansen her sst lod udvise efterskrevne af de boder og våninger, de nu iboer.

** Anker Pedersen rådmand her sst lod udvise Maren Teglbrænders af den bod og våning, hun nu
iboer.

** Hans Duus badskær med en opsættelse af bytinget 7/6 sidst forleden stævnede Peder Nielsen i
Spentrup for 16 sletdaler og et læs hø efter hans udgivne obligation, dateret Randers 29/1 1655 og
underskrevet PNS, og satte i rette, om han ikke bør samme gæld til Hans Duus på salig Karen
Bremses vegne at betale inden 15 dage, hvilket han blev tildømt.

(85)

** Christian Antonisen her sst fordrede dom over Niels Sørensen Melgård i neder Hornbæk for 11
sletdaler, han på hans lod efter skiftebrev skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.



** Niels Jensen byfoged til 4.ting tilbød Hans Dunckel hvis gods, som efter foregående dom af hans
huses bohave er gjort udlæg til betaling for 20 sletdaler, om han inden i dag måned vil løse det.

** Christen Assentoft skrædder her sst og Niels Christensen Borup vognmand uden Østerport
foregav, at de var kommet i nogen iring og tvistighed imellem anlangende et svin, og på det videre
tvist kunne blive i rolighed, tog de hverandre i hånd for retten, og vidste intet andet med hverandre,
end det som ærligt er, og blev vel og venligt forligt.

(86)

26/7 1669.

** Niels Jacobsen handelsmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere for
jordskyld og årlig skat til byen, som de resterer med for 1667, da hendes salig husbond var byens
kæmner for jordskyld og årlig skat. sagen blev opsat 6 uger.

(87)

** Hans Nielsen Holt her sst fremlagde et tingsvidne af bytinget 28/10 1667, og fremlagde hans
indlæg, om Jørgen Christensen ikke burde bevise sin klage. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mads Hansen med en opsættelse af bytinget 14/6 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det nu straks.

(88)

** borgmester Mads Hansen fordrede dom over hr Peder Nielsen, præst i Galten, for 53 daler, som
han ham for forløfte skyldig er, og fremlagde en skriftlig provstestævning af Otte Tomasen, præst i
Haslund og provst over Galten herred. sagen blev opsat 6 uger.

(89)

** Berete Andersdatter, som tjener Niels Jensen byfoged. at eftersom der var faldet nogen
skældsord imellem hende og Mette Pedersdatter her sst efter et tingsvidnes formelding, så i dag for
retten sagde de, at de ikke vidste noget uærligt med hinanden på enten sider.

2/8 1669.

** Martinus Seemand her sst med en opsættelse af bytinget 21/6 sidst forleden stævnede
efterskrevne, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Niels Jensen KM byfoged her sst på rettens vegne fordrede dom over efterskrevne personer sst
for deres fulde lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

(90)



9/8 1669.

** Conrad Hygensen Lindtorm byskriver begærede dele over Anders Lueskrædder for papirpenge
til KM skriverløn og sandemandspenge, som han tilbød at betale, hvorfor de ikke kunne sværge
dele over ham.

** Peder Groersen her sst med en opsættelse af bytinget 28/6 sidst forleden stævnede Christen
Lerche i over Hornbæk for 11 sletdaler, som han er ham skyldig i en sølvkande, ham er udlagt hos
Christen Lerche i over Hornbæk efter salig Niels Jensen bagers udgivne efterskrevne obligation,
dateret Randers 24/1 1666, hvorpå fandtes skrevet en transport, dateret Randers 21/3 1669, og
dernæst fremlagde borgmester og råds skiftebrev, dateret Randers 4/7 1668, hvorimod Christen
Lerche fremlagde salig Niels Bagers pantebrev, dateret over Hornbæk 29/3 1666, og formente, at da
brevets dato befandtes at være dateret i over Hornbæk og ikke i Randers, skød han sig til sit
værneting, hvorfor Peder Groersen blev tilfundet at søge Christen Lerche dertil.

(92)

** Anker Pedersen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 28/6 sidst forleden stævnede
Maren Teglbrænders for resterende husleje, som hun blev tilfundet at betale.

16/8 1669.

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 5/7 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvorimod Morten Mortensen tømmermand lagde sin hånd på Johan Koops
regnskabsbog, og benægtede, at han intet var ham skyldig, hvorefter gældnerne blev tildømt at
betale.

(93)

** Morten Lauridsen skrædder fordrede dom over Barbara Olufsdatter, salig Niels Christensen
skrædders efterleverske, her sst for 11 daler, som hendes salig husbond var ham skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

** Søren Jespersen felbereder her sst lod opsige til Hans Friis til Clausholm det fiskeri og
fiskevand, som kaldes Neesfere bredning, som han af ham i fæste har, af årsag, at der af fiskeriet
ikke kan bekommes fisk nok til at betale garnet, som dertil bruges.

** Hans Knudsen handskemager. synsmænd afhjemlede syn i hans gård til en rendesten, som
kommer af hans tagdrop sst, som var opstemmet i hans gård, ham til stor skade, hvortil Peder
Madsen tinstøber svarede, at dersom det befandtes i hans købebrev noget vand at skulle have sin
gang igennem hans ejendom, end som hans eget, skulle det gerne igen remitteres.

(94)

23/8 1669.



** Rasmus Andersen i Næstved stævnede Lene Jensdatter for 97 sletdaler efter hendes udgivne
obligation, dateret Randers 22/1 1666, som er for penge, han har forstrakt til hendes søn Johannes
Johansen Culbar, som er på Herlufsholm 30 sletdaler, dateret 22/1 1666 Lene Jensdatter, salig Jens
Nielsens fordum rådmand, som hun blev tildømt at betale.

(95)

** Karen Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele Peder Jensen i Bloksgård for
resterende landgilde til hende.

** Johan Koop rådmand her sst stævnede Else Olufsdatter for 13 sletdaler, hun er ham skyldig efter
hendes obligation, dateret Randers 8/6 1668, Else Olufsdatter, salig Mads Mikkelsens efterleverske,
egen hånd, som hun blev tildømt at betale.

(96)

** Vogn Mouridsen snedker her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Henriksen Block. Rasmus Christensen Block, barnfødt i Randers, kaptajn i KM
livgarde til fods, havde tilstede hans stedsøn ungkarl Christen Henriksen Block, og lagde hans hånd
på hans hoved og tog ham i hånd, og efter loven kendte ham for sin rette ægte søn at være, og lyste i
kuld og køn lige med hans andre ægte børn at være lige i arv gæld og gift, som han var hans rette
ægte barn, så han efter denne dag skal være og blive rette adelkonebarn efter loven.

** Peder Christensen her sst lod fordele efterskrevne.

30/8 1669.

** Christian Antonisen med en opsættelse af bytinget 19/7 sidst forleden stævnede Niels Sørensen
Melgård i neder Hornbæk for 11 daler, som han blev tildømt at betale.

(97)

** Mads Hansen borgmester her sst fordrede dom over Margrete Nielsdatter for 43 daler, hun er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen fordrede dom over Frederik Envoldsen rådstueskriver her sst for 69 sletdaler
efter hans obligation til salig Niels Mogensen, dateret København 16/6 1660. sagen blev opsat 4
uger.

** Erik Sørensen i Helstrup fordrede dom for dele over Frederik Johansen, Lene Jensdatters søn her
sst, for en del lærred, som han har lovet at levere til hans søster Mette Sørensdatter i Helsingør, om
han ikke bør skaffe ham hans varer igen. sagen blev opsat 6 uger.

(98)

6/9 1669.



** borgmester Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 26/7 sidst forleden stævnede hr
Peder Nielsen præst i Galten for 53 sletdaler for forløfte, han til ham skyldig er efter hans
regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

** Niels Simonsen sadelmager her sst stævnede Christen Simonsen buntmager sst for 15 daler, som
er for et anpart forløfte af 40 sletdaler, som Niels Simonsen har lovet for ham til borgmester Mads
Hansen efter Christen Simonsens forpligt, dateret 16/3 1665, som han blev tildømt at betale.

(99)

** Jens Nielsen Himmerig fordrede dom over Else Olufsdatter, salig hr Madses efterleverske, for 9
sletdaler, som hendes salig far hr Oluf Olufsen sognepræst her sst er ham skyldig, hvilket er faldet i
hendes lod. sagen blev opsat 6 uger.

** Mogens Friis til Boller Favrskov og Jernit KM rentemester fordrede dom over Jesper Sørensen
visiterer, for han med staver og ris har ladet indelukke en tørve, som har sat sig i fjorden østen for
Sønderbro, og ladet opfylde med en alen jord, som er fiskene til forhindring. sagen blev opsat 6
uger.

(100)

13/9 1669.

** Johan Cuur apoteker her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Vogn Madsen bager her sst fordrede dom over Peder Andersen Møller i Overmølle for en jern
kakkelovn, som han har lovet at betale 15 sletdaler for forleden fastelavn. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Hornbæk i Farre lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(101)

** Kirsten Mortensdatter i København fordrede dom over Niels Bendtsen vognmand for 6 mark
efter hans obligation. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Pedersen snedker. Jacob Prim begærede dom over Christen Pedersen for 10 mark, som
var resten af et gældsbrev, som Christen Pedersen betalte med rede penge.

** Peder Pedersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

20/9 1669.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens, her sst med en opsættelse af bytinget 26/7 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(102)



** Peder Jørgensen Stenpikker her sst benægtede ved ed, at han ikke var Johanne Nielsdatter
skyldig skilling eller skillings værd.

** et vidnesbyrd på KM og byens vegne anlangende Villads Iversen. efterskrevne vidnede, at 1/9
om aftenen hørte de parlament på gaden mellem Villads Iversen og Niels Madsen Boren, og da de
gik derhen, lå Villads Iversen død på gaden.

(103)

27/9 1669.

** borgmester og råd her sst. efterskrevne vidnede, at de 30/8 1666 var på Randers fjord imod
Mellerup færgested, og da hørte de, at der var nogle, der pulsede og slog så stærkt, så de kunne se
og høre, at vandet steg højt i vejret, og da de roede ned til dem, kunne de se, at der var 4 personer,
som udgav deres flyndergarn, hvor de pulsere af ganske magt, indtog da garnene igen, som de roede
om bord til Lave Degn og Søren Jensen i Mellerup på det ene skib og Peder Madsen smed og Niels
Jensen sst på det andet skib, og da sagde, at de skulle vide, at sligt ulovligt fiskeri var imod KM
brev og forbud, hvortil de svarede, at de havde vel hørt det og roede mod land.

(104)

** Anders Christensen her sst med en opsættelse af bytinget 30/8 sidst forleden stævnede Frederik
Envoldsen rådstueskriver sst for 10 sletdaler efter hans til salig Niels Mogensen udgivne obligation,
dateret København 16/6 1660, og på skifte efter salig Niels Mogensen udlagt til betaling, som han
blev tildømt at betale.

(105)

** borgmester Mads Hansen lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Jensen KM byfoged lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Christensen prokurator på KM og byens vegne såvel som på den afdødes vegne.
synsmænd afhjemlede syn på salig Villads Iversen, som havde et blodigt sårmål i venstre side af
brystet, som var gjort med en kniv.

** Laurids Mikkelsen i Voldum gav Conrad Lindtorm til sag for to års landgilde efter doms indhold
5/7 1669, hvori han er tildømt at betale, hvilket ikke sket er, eller derfor at lide tiltale med
høringsdele, hvorimod blev fremlagt Conrad Lindtorms svar, at dersom Laurids Mikkelsen kan
bevise, at han på hans principals vegne har oppebåret samme landgilde, vil han gerne kontentere
ham.

(106)

** Jørgen Christensen på KM og rettens vegne gav last klage og kære over Niels Madsen,
formedelst han har slået Villads Iversen med en kniv ned i brystet 13/9 efter synsvidnes formelding.

** Mikkel Sørensen rådmand lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



** Martinus Seemand lod fordele efterskrevne.

4/10 1669.

(107)

** Margrete Lasdatter her sst. efterskrevne, som har kendt Margrete Lasdatter, Hermand Vævers,
her sst op til 16 år, vidnede, at så længe havde hun skikket og forholdt sig ærligt troligt og vel, som
en ærlig dannekvinde sømmer egner og anstår.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsen borgmesters, her sst fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(108)

** Anders Christensen her sst fordrede dom over Jacob Glarmester i Assens for 3 daler, som er for
øl og brændevin, som hans hustru Maren Glarmesters af ham bekommet har. sagen blev opsat 6
uger.

** licentiat Peder Lassen i København lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Niels Udsen vognmand uden Nørreport. Peder Christensen prokurator på hans såvel som på KM
og byens vegne gav last klage og kære over Jens Tørslevs sønner Rasmus Jensen og Søren Jensen,
formedelst de har slået ham med en økse i hans ansigt.

** Conrad Hygensen Lindtorm byskriver lod fordele efterskrevne.

(109)

11/10 1669.

** borgmester Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 30/8 sidst forleden stævnede
Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidiuses, for 43 sletdaler, som hun er ham skyldig efter hans
regnskabsbog, hvorimod blev fremlagt hendes skriftlige svar, at hun, så sandt hjælpe hende Gud,
ikke var ham noget skyldig, hvorefter blev afsagt dom, at imod hendes nægtelse kunne hun ikke
tilkendes forskrevne varer at betale.

(110)

** Søren Andersen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Obbesen her sst lod fordele efterskrevne.

** borgmester og råd her sst til 4.ting lod tilbyde Niels Poulsen Hornbæk sst efterskrevne gård
ejendom gods og løsøre, som hos ham er gjort udlæg for efter foregående dom og vurdering, om
han inden 6 uger vil indløse det.



(111)

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst lod fordele efterskrevne for hvis, de er skyldig blevet til
salig Poul Christensen og Tomas Kragballes hustru Else Poulsdatter efter skiftebrev er tilfaldet.

** Jørgen Christensen på den afdøde Villads Iversen såvel som på KM og byens vegne lyste Niels
Madsen Boren mord og nanddød til, såvel og opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre.

(112)

18/10 1669.

** Martinus Seemand fordrede dom over Tomas Nielsen kleinsmed, for han har boet i en af hans
boder, og mens der blev bygget på boden, boede han i hans gård, hvorfra han ikke ville flytte eller
betale husleje.sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen prokurator her sst på egne vegne stævnede efterskrevne gældnere, som blev
tildømt at betale deres gæld.

(113)

** Peder Brøsti i Romalt. efterskrevne vidnede, at når landgilden blev aftaget siden fik de 3.delen af
fiskene, som Gud deri vil give, siden deres husbond holder fiskeriet ved lige med sin tilbørlig
omkostning.

25/10 1669.

** Vogn Madsen bager her sst med en opsættelse af bytinget 13/9 sidst forleden stævnede Peder
Andersen Møller i Overmølle for 15 sletdaler, som han ham skyldig er for en jern kakkelovn efter
hans regnskabsbog 12/12 1668, som han blev tildømt at betale.

(114)

** Søren Andersen Bay her sst. Tomas Rasmussen Kragballe borger sst gav hans svoger Anders
Sørensen Bay afkald for al den arv, hans kæreste Else Poulsdatter arveligt er tilfaldet efter hendes
salig forældre, som boede og døde sst, efter skiftebrev, dateret 11/6 1667.

** Bertel Andersen kræmmer her sst fordrede dom over Claus Vinholt, forrige borger sst, for 21
sletdaler efter hans obligation, dateret Randers 4/1 1661. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på den afdøde Villads Iversens såvel som på KM og byens vegne fremlagde
et vidnesbyrdsvidne af bytinget 20/9 sidst forleden, og dernæst et synsvidne og et klagevidne af
bytinget 27/9 sidst forleden samt volds tillyselsesvidne og sandemænds opkrævelse af bytinget
11/10, hvorefter sandemændene svor Niels Madsen mord og manddød over.

(116)



** Peder Sørensen Hofmand fordrede dom over salig Jens Pedersen Guldsmeds arvinger for en
fordring, de på den salig mands vegne er ham skyldig efter en landstings dom af Viborg landsting
3-4/3 1669, hvori de er tilfundet Jens Pedersens håndskrift at indfri, og dernæst fremlagde et
skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

** Martinus Seemand her sst. synsmænd afhjemlede syn på den bod på hjørnet af Transtræde, som
Tomas Nielsen kleinsmed iboer.

(117)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

2/11 1669.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne boder og ejendom,
som salig mester Sørens børn tilhører, og som han er formynder for.

(119)

** Niels Jensen KM byfoged på KM vegne fordrede dom over efterskrevne gældnere (intet videre
indskrevet)

8/11 1669.

** Rasmus Nielsen Ørsted fremlagde en obligation, hvori han kender sig skyldig at være Anders
Andersen Bay og Jens Mikkelsen skomager på hans hustru Anne Andersdatters vegne 12 sletdaler,
som de arveligt efter deres salig mor arveligt kunne tilfalde, som han lover at betale til fastelavn
1670, dateret Randers 8/11 1669 RNS, hvorefter Anders Andersen på sine egne og Jens Mikkelsen
på hans hustru Anne Andersdatters vegne gav ham afkald for samme arvepart.

(120)

** borgmester og råd her sst til 4.ting lod tilbyde Niels Poulsen Hornbæk borger sst hvis
efterskrevne ejendom gods og løsøre, som er gjort udlæg i efter foregående dom og vurdering, om
han det vil indløse.

15/11 1669.

** Anders Christensen handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 4/10 sidst forleden
stævnede Jacob Glarmesters for 38 sletdaler, som er for efterskrevne varer efter hans regnskabsbog,
hvorimod Jacob Mikkelsen glarmester fremlagde sit skriftlige indlæg, hvori han benægtede at være
ham noget skyldig, hvorfor han ikke imod hans benægtelse kunne tilfindes samme sum at betale.

(121)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, her sst med en opsættelse af bytinget 4/10 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.



(122)

** borgmester Mikkel Tygesen her sst lod fordele efterskrevne.

22/11 1669.

** Henrik Glarmester her sst gav last klage og kære over Marcus Rasmussen Trommeslår Niels
Iversen og Christen Iversen sst, eftersom han 5/11 kom ind i Søren Jespersens hus sst, hvor de
indstævnede legede kortspil med hverandre, og så gik Søren Jespersen i sin seng, hvor hans hustru
lå vågen, hvorefter de kom i klammeri over spillet, og de tog fat på ham og stødte og slog ham,
hvorved hans hat blev borte.

(123)

** Henrik Glarmester her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis sårmål og skade, han havde, og da
havde han et sårmål i det ene øje og et blåslag over samme øje, hvilket han beskyldte Marcus
Rasmussen Christen Iversen og hans bror Niels Iversen for at have gjort ham.

29/11 1669.

** Søren Bay her sst med en opsættelse af bytinget 11/10 sidst forleden stævnede efterskrevne
personer for byens skatter for 1665, hvorimod efterskrevne fremlagde deres svar, hvorpå der blev
afsagt dom, at de indstævnede bør betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(124)

** Christen Nielsen Prim her sst lod fordele efterskrevne.

** Anne Nielsdatter, tjenende borgmester Mads Hansen her sst, lydeligt med seks høringer lod
fordele efterskrevne.

** Peder Christensen prokurator her sst lod fordele efterskrevne.

(125)

** Jørgen Christensen prokurator her sst lod fordele efterskrevne.

** Laurids Bay residerende på Skårupgård. synsmænd afhjemlede syn til Jens Baltsersens bod, som
Anne Slagterkone iboede og er afflyttet.

** Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg slot. Peder Christensen på hans såvel som på KM
og byens vegne lyste Mourids Nielsen i Truust et fuldt vold til, for han har nedkørt lille Søren
Pedersen i Haslund.

** Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg. Peder Christensen på hans såvel som på KM og
byens vegne opkrævede sandemænd over Mourids Nielsen fisker i Truust, formedelst han skal have
nedkørt Søren Pedersen i Haslund, deres ed og tov at gøre efter loven.



(126)

** Peder Sørensen Hofmand stævnede Laurids Nielsen Hesselbjerg for 74 rigsdaler, han er ham
skyldig efter hans obligation, dateret Viborg 26/1 1666, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Jacob Mikkelsen glarmester i Assens bød sig i rette, om nogen havde ham noget at tiltale, da
ville han svare for sig, eftersom han var stævnet til bytinget, men ingen mødte, hvorfor han blev
kendt fri for tiltale, til han stævnes på ny.

(127)

6/12 1669.

** Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg. Peder Christensen prokurator på hans såvel som på
KM og byens vegne begærede fylding på sandemænd deres ed og tov at gøre over Mourids Nielsen
fisker i Truust efter synsvidne af Galten herreds ting 16/11 sidst forleden, og fremlagde et
tingsvidne af Galten herreds ting 16/11 sidst forleden,  og et volds tillyselsesvidne af bytinget
29/11 1669, hvorefter sandemændene svor Mourids Nielsen et fuldt vold over.

(129)

** Peder Hofmand med en opsættelse af bytinget 25/10 sidst forleden stævnede efterskrevne
personer, og fremlagde en landstingsdom 3-4/3 1699, hvorefter de indstævnede blev tildømt at
betale.

(130)

** Bertel Andersen kræmmer her sst med en opsættelse af bytinget 25/10 sidst forleden stævnede
Claus Vinholt for 21 sletdaler efter hans obligation, dateret 4/1 1661, som han blev tildømt at
betale.

** Henrik Glarmester her sst lyste Marcus Rasmussen tromslår Christen Iversen og Niels Iversen et
fuldt vold til, formedelst de 5/11 sidst forleden har slået ham et åbent sårmål, hvilket Marcus
Tromslår ved ed benægtede, at han ikke slog ham.

** Henrik Glarmester her sst opkrævede sandemænd over Marcus Tromslår Christen Iversen og
Niels Iversen, formedelst de 5/11 har slået ham et åbent sårmål, deres ed og tov at gøre efter loven.

(131)

** borgmester Mads Hansen her sst lod opbyde den gård, som salig mester Søren Hansen Bendtsen,
sognepræst til skt Mortens kirke, tilhørte, om nogen godtfolk den vil leje.

13/12 1669.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens, her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.



** Laurids Bay, residerende på Skårupgård, lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Christensen på den afdøde Villads Iversen såvel som på KM og byens vegne.
efterskrevne sandemænd, som ikke kunne være tilstede med deres medbrødre deres ed og tov over
Niels Madsen, som er bortrømt, for mord og mandslet, han har begået på den afdøde Villads
Iversen, da svor de ham mord og manddød over, som deres formænd før dem.

(132)

20/12 1669.

** Henrik Glarmester her sst. Jørgen Christensen prokurator på hans vegne fremlagde et synsvidne
og klagevidne af bytinget 22/11 1669, samt et volds tillyselse og sandemænds opkrævelsesvidne af
bytinget 6/12 1669, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov således, at eftersom ingen
vidner fremlægges, så svor de tiltalte fri.

(133)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over mester Christian Barber sst for nogle penge
efter hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

(134)

** Christen Pedersen snedker her sst fordrede dom over Lene Jensdatter sst for hvis, han for hende
arbejdet har. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Nielsen Foged på egne vegne og Peder Christensen prokurator på hr Christen Johansens
vegne stævnede Laurids Nielsen Brems for 30 sletdaler på denne lod efter hans udgivne obligation,
dateret 4/9 1653, at Laurids Nielsen, barnfødt i Mellerup, vitterlig gør at være skyldig Karen
Madsdatter salig Anders Nielsen Brems efterleverske 60 sletdaler og fremlagde Anders Nielsens
salig hustru Karen Madsdatters skiftebrev, dateret Randers 13/6 1667, hvorefter blev fremlagt hr
Christen Johansens skriftlige indlæg, eftersom hr Jens Black i Borup Johan Cuur apoteker her sst og
Peder Gerlev borger sst til tinget har vedersagt hans salig bror og deres hustruers kødelige bror Poul
Johansen og for en ringe ting arv og gæld frasiger, da tværtimod kendes hr Christen Johansen ved
arv og gæld, og tilbyder at betale hans salig brors gæld, dateret Randers 16/x 1669 Christen
Johansen Strop, og fremlagde et skiftebrev efter salig Johan Jørgensen apoteker, dateret Randers 9/2
1661, hvorefter Laurids Nielsen Brems blev tildømt at betale hans gæld.

(1)

** tingbogens autorisation 1670.

** sandemænd og vargæld.

(2)

10/1 1670.



** Tomas Rasmussen Kragballe fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Bertelsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske, lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

(3)

** Johan Steenbeck, forvalter over Dronningborg, stævnede Peder Christensen Birk i Terp, og talte
med hans kone Maren Christensdatter, for hans anpart af de 34 rigsdaler, som er 17 rigsdaler, som
han og Christen Andersen i Svinding har lovet for til Johan Steenbeck, og derpå forhvervet dom
30/11 1668, hvorefter Peder Birk blev tildømt at betale sin anpart.

(4)

17/1 1670.

** Anders Trompeter her sst til 4.ting lod opsige det stenhus, han iboer.

** Peder Sørensen Hofmand her sst begærede 3.ting over Peder Lassen Hinge Hans Madsen
Værum og Else Nielsdatter for enhver deres pro kvota af 29 rigsdaler efter obligation og
landsdommeres dom, hvorpå de indstævnede på de umyndige Peder Pedersen og Sidsel
Pedersdatter, som de er værger for, deres vegne fremlagde skiftebrev efter salig Kurt Jensen
guldsmed her sst 8/6 1666, og på de umyndiges vegne betalte ermeldte saggivelse.

24/1 1670.

(5)

** borgmester Martinus Seemand her sst fordrede dom over Søren Jensen, barnfødt i Hastrup, for
han er rømt af hans tjeneste. opsat 6 uger.

** Anders Mogensen Grove forstander her sst i rette lagde KM brev og befaling, at da Anders
Grove har ladet andrage, hvorledes en del af den indkomst, som til de fattige hospitalslemmer deres
underholdning nådigst er tillagt, ej til rette tider eller ufuldkommelig efter jordebogen årligt bliver
leveret, da befales alle og enhver, som nogen indkomst til hospitalet pligtig er, at de den årligt inden
julens udgang leverer.

(6)

31/1 1670.

** Anders Mogensen Grove fordrede dom over Niels Madsen løjtnant her sst for 3 daler, han ham
skyldig er for haveleje. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over Mette Christensdatter Mammens for 5 daler,
hun ham skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.



(7)

** borgmester Mads Hansen lod udvise efterskrevne af de våninger, de påboer, til påske
førstkommende dem at kvittere.

** Peder Madsen Lassen her sst lod udvise Barbara Olufsdatter, salig Niels Christensen skrædders
efterleverske, sst af den gård, hun iboer.

** Christen Jensen Korning her sst til 4.ting lod opbyde den gård, salig Jens ---- sst fradøde, om
nogen godtfolk den vil leje, så vidt to piger har arvet, som han er formynder for.

** Søren Andersen rådmand her sst lod udvise efterskrevne af de boder, de iboer, som de bør gøre
ryddelige til påske førstkommende.

** Morten Lassen skrædder her sst lod opsige til borgmester Mads Hansen den bod og våning, han
iboer.

(8)

** Morten Tygesen rådmand her sst. hr Jens Black ,sognepræst til Borup og Hald sogne, begærede
3.ting over Morten Tygesen for 10 rigsdaler kost og tæring, han efter landsdommeres dom 27/10
1669 er tildømt at betale ham, hvorimod Morten Tygesen fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter
blev afsagt, at Morten Tygesen bør fyldestgøre landstingsdommen.

(9)

** Peder Hofmand lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Jensen byfoged stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(10)

** Johan Orgemester her sst lod opsige til Anders Poulsen Bay sst den bod og våning, han iboer.

** Albret Glarmester her sst lod opsige den bod og våning, han nu iboer.

7/2 1670.

** Mikkel Lassen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Jacob Murmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(11)

** Niels Jensen KM byfoged. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne havde forbudt Mourids
Nielsen Ebbesen ikke fra sig levere til Peder Hansen, forrige møllersvend i Mikkel Tygesens
hestemølle, de penge, Mourids Nielsen Peder Møller skyldig var.



** Morten Tygesen rådmand her sst. hr Jens Black, sognepræst til Borup og Hald sogne, begærede
4.ting over Morten Tygesen for 10 rigsdaler kost og tæring efter dom af Viborg landsting 27/10
1669, hvilket Morten Tygesen tilbød at betale med et par pistoler en degen og rede penge.

** Lene Jensdatter med en opsættelse af bytinget 13/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, hvorimod Hans Duus badskær fremlagde et skiftebrev efter salig Karen Madsdatter
Brems, dateret Randers 13/7 1667, hvori Lene Jensdatter for sin fordring er indlagt i den gård,
Anders Nielsen da påboede, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld, og Hans
Duus at betale hendes indlæg i gården.

(12)

** Peder Sørensen Hofmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(13)

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Mourids Nielsen borger her sst, eftersom han sig i hans
ægteskab har forseet med løsagtighed, og satte i rette, om han ikke derfor bør at straffes på hans
gods og formue efter KM reces og forordning. sagen blev opsat 6 uger.

14/2 1670.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst med en opsættelse af bytinget 20/12 sidst forleden stævnede
mester Christian Barber for 13 rigsdaler efter hans regnskabsbogs efterskrevne formelding, som han
blev tildømt at betale.

(14)

** hr Christen Pedersen i Værum og Groers Madsen her sst stævnede efterskrevne for hvis, de deres
salig bror Poul Pedersen fordum borger her sst skyldig var, der iblandt salig Rasmus Hansens
umyndige piger Maren Rasmusdatter og Margrete Rasmusdatter, hvorefter blev afsagt, at de
indstævnede bør betale deres gæld.

(16)

** Peder Pedersen Njær et stokkenævn. efterskrevne vidnede, at Peder Pedersen Njær, som boede i
Randers, som siges at skulle være på Bremerholm, han er født af ærlige forældre i Dronningborg
len, hans far var provst i Hovlbjerg og sognepræst i Njær sogn, og Peder Pedersen har begivet sig til
Randers og her befriet sig med en enke Anne Christensdatter, og de har boet her i langsommelig tid,
men i forleden fejdetid blevet forarmet, hvorfor han har begivet sig under KM milits, og han har her
i byen skikket sig som en god tro ærlig dannemand og skatteborger.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, fordrede dom over Jacob Maler i Viborg for
resterende husleje, som han hende er skyldig blevet, mens han boede her sst. sagen blev opsat 6
uger.

(17)



** Laurids Mollerup her sst. Christen Lauridsen sst på hans far Laurids Mollerups vegne fordrede
dom over efterskrevne gældnere efter hans regnskabsbogs formelding. sagen blev opsat 6 uger.

(18)

** Maren Jensdatter Tveds her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Peder Nielsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

21/2 1670.

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst med en opsættelse af bytinget 10/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt enhver sin retmæssige anparts gæld at betale.

(19)

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst fordrede dom over Søren Sørensen i Østrup
for 8 daler. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen KM byfoged. efterskrevne vidnede, at Anders Christensen, forrige tjenende her sst,
havde aftinget af yderste formue belangende det slagsmål mellem ham og Søren Jonasen.

** Laurids Christensen Mollerup her sst fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

28/2 1670.

(20)

** Henrik Thofal von Flensborg stævnede Olivia Andersdatter her sst for 48 mark lybsk, hun
resterer med for varer, hun har bekommet efter hendes obligation, dateret 26/6 1666, som hun blev
tildømt straks at betale.

** Christen Olufsen skrædder her sst fordrede dom over Jesper Mortensen i Suldrup for 50 rigsdaler
efter hans obligation til hans svoger Anders Christensen Bager i Randers, dateret 26/1 1655 Jesper
Mortensen egen hånd, hvorefter blev fremlagt en missive angående samme gæld, som Jesper
Mortensen på hans søn Christen Jespersens vegne er blevet hans svoger skyldig, som er henført
salig Frederik Jørgensens børn til betaling, som Christen Olufsen er værge for. sagen blev opsat 6
uger.

(21)

** Henrik Thofal af Flensborg stævnede Olivia Andersdatter her sst for 48 mark lybsk, hun er ham
skyldig, som hun blev tildømt at betale.



** Henrik Thofal af Flensborg stævnede Otte Tegell her sst for 366 rigsdaler, han er ham skyldig
efter hans forpligt, dateret 9/2 1667, som han blev tildømt straks at betale.

(22)

** Christen Nielsen Prim skomager lod fordele efterskrevne gældnere.

(23)

7/3 1670.

** Frederik Pedersen i Tønder stævnede Morten Brøchner for 65 mark lybsk med dets forfaldne
renter efter hans obligation, dateret 28/2 1652, som han blev tildømt at betale.

(24)

** Peder Jensen Skov her sst fordrede dom over Mikkel Lassen handelsmand sst, som er hans
tilforordnede værge, for hans mødrene arv, som han fra hans 18 år var berettiget. sagen blev opsat 6
uger.

** Rasmus Nielsen, forrige foged på Gesinggård. Rasmus Nielsen Ørsted skomager her sst
fremlagde et skriftligt købebrev, hvormed han sælger til Rasmus Nielsen, forrige ladefoged på
Gesinggård, den bod og ejendom, han iboer, som er 6 bindinger, som han herefter skødede til ham.

(26)

** Martinus Seemand borgmester her sst med en opsættelse af bytinget 24/1 sidst forleden stævnede
hans forrige tjener Søren Jensen, for han er rømt af hans tjeneste, hvorfor han blev tildømt at stande
til rette.

(27)

** Maren Jensdatter Tveds her sst lod vurdere efterskrevne varer, som er pantsat hende af Jens
Sørensens hustru Vibeke Nielsdatter, som hun blev tilbudt at indløse.

** Christen Andersen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Søren Andersen Bay handelsmand her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans have uden
Nørreport, hvor plankeværket på den ene side var borte.

** Søren Andersen Bay her sst. efterskrevne vidnede, at de så Niels Udsen, som boer i Johan Koops
staldgård, stå med en økse og nogle fjæl ved Søren Andersen Bays haves plankeværk.

(28)

** Peder Nielsen Lem her sst fordrede dom over Markus Rasmussen spillemand for 5 daler, han
ham skyldig skal være. opsat 6 uger.



14/3 1670.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst med en opsættelse af bytinget 31/1 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod Niels Madsen bød sig i rette med et par pistoler
og rede penge.

(29)

** Anders Mogensen Grove havde tiltale til løjtnant Niels Madsen her sst for 3 sletdaler, som bød
sig i rette med et par pistoler og rede penge, hvormed han ville kontentere ham.

** Peder Christensen prokurator lod fordele efterskrevne.

** Jens Pedersen vagt lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen KM byfoged lod fordele efterskrevne.

(30)

21/3 1670.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Maren Jensdatter Tveds lod fordele efterskrevne.

** Jacob Pedersen smed her sst fordrede dom over Maren Kærs i Værum for 5 sletdaler, som
hendes forrige mand Christen Lauridsen hendes salig far skyldig var. sagen blev opsat 6 uger.

(31)

** Christen Olufsen skrædder her sst til 4.ting lod opbyde, om nogen godtfolk findes, som vil købe
hvis efterskrevne gods løsøre og ejendom, som Karen Frederiksdatter er tilfaldet efter hendes
forældre og søster.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg med en opsættelse af bytinget 7/2 sidst forleden stævnede Albret
Pedersen bøssemager her sst for resterende husleje 17 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 7/2 1670 stævnede Mourids Nielsen borger
her sst eftersom han sig i hans ægteskab har forseet med løsagtighed, hvorfor han blev tildømt at
straffes på hans gods og pending af yderste formue.

** Peder Rasmussen Vissing her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(32)

** Jens Jensen Allestrup her sst lod fordele efterskrevne.

28/3 1670.



** Laurids Christensen Mollerup her sst med en opsættelse af bytinget 14/2 1670 stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

(33)

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, her sst med en opsættelse af bytinget 14/2 1670
stævnede Jacob Maler i Viborg for resterende husleje 13 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(34)

** Morten Lauridsen skrædder her sst fordrede dom over Barbara Olufsdatter, salig Niels
Christensen skrædders efterleverske, sst for 6 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Lassen Gram i Stovby på forstander Anders Mogensens vegne. Otte Feldtsen begærede
3.ting over Anders Grove for 7 rigsdaler efter byfogdens dom, som han tilbød at betale med
efterskrevne varer og penge, men Otte Feldtsen begærede rede penge, ellers var han 3.ting over ham
begærede, hvilket fogden ikke ville tilstede, eftersom Anders Grove tilbød at betale med varer og
rede penge.

** Iver Olufsen i Sønderbæk fremkom, eftersom Christen Lauridsen Mollerup på hans far Laurids
Mollerups vegne i dag agtede dom over ham at forhverve for 17 mark, og Iver Olufsen lagde sin
hånd på Laurids Christensen Mollerups regnskabsbog, og svor ved højeste helgens ed med oprakte
fingre, at så sandt han ville indgå og arve Guds rige, var han ikke Laurids Mollerup eller hans
hustru noget skyldig.

** Maren Jensdatter Tveds her sst, salig Mads Pedersens efterleverske, med en opsættelse af
bytinget 14/2 1670 stævnede efterskrevne gældnere, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(35)

11/4 1670.

** Tomas Jensen i Enslev. efterskrevne vidnede, at han for to år siden var i en dannemands hus i
Århus, og da kom Anders Lauridsen sst ind til samme mand, og begærede, at han ville skrive et
brev under, så svarede han, at han ikke skrev under, før ---- kom fra Norge, så skulle han betale
ham. varsel til Jens Andersen i Århus.

(36)

** Peder Jensen Gerlev her sst fremlagde en kvittering fra Henrik Nielsen Holst, borger i
København, på Ferdinand Kieblig KM rustmester hans vegne, at han har annammet af Peder Gerlev
250 sletdaler, som er af hans hustru Karen Bertelsdatters fædrene og mødrene og søstres arv, som
salig Poul Pedersen Skov tilforn har forvaltet, og Peder Gerlev efter ham annammet har, dateret
11/4 1670.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn på salig mester Søren Hansen
Bendtsens gård med dens tilliggende fire boder. varsel til overformynderne samt hr Hans Olufsen,



sognepræst til Gråbrødre sogn, og hr Christen Johansen, kapellan til skt Mortens kirke, og
borgmester Mikkel Tygesen.

(37)

** Christen Olufsen skrædder her sst med en opsættelse af bytinget 28/2 sidst forleden stævnede
Jost Mortensen i Suldrup for 50 sletdaler efter hans obligation til hans svoger Anders Christensen
Bager borger her sst, dateret Randers 20/2 1655 Jost Mortensen egen hånd, og dernæst fremlagde en
missive, dateret Suldrup 14/2 1670, og Christen Olufsen satte i rette, om ikke Jost Mortensen burde
betale hans gæld til ham på salig Frederik Jørgensens barn Karen Frederiksdatters vegne, som han
er formynder for, hvilket han blev tildømt.

(38)

** Christen Lauridsen her sst på hans far Laurids Christensen Mollerups vegne med en opsættelse
af bytinget 21/2 1670 stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(39)

** Anders Mogensen Grove forstander her sst med en opsættelse af bytinget 21/2 1670 stævnede
Søren Sørensen i Østrup for 8 sletdaler for lånekorn, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Jensen i Enslev i Hovlbjerg herred et vidne på Rasmus Olufsen og hr Christen Pedersen i
Værum deres vegne. efterskrevne vidnede, at de havde stævnet Marcus kaptajn armis i Skellerup for
hvis, Rasmus Olufsen på hans husbond Mogens Friises vegne og på hr Christen Pedersens vegne
havde at tiltale ham for.

(40)

18/4 1670.

** Søren Mikkelsen på sin principal Mourids von der Thie af København hans vegne stævnede
Peder Madsen Lassen her sst for 156 rigsdaler, og fremlagde hans regnskabsbog, og en missive,
dateret Ermelundgård 9/12 1666 Peder Lassen, og derefter en anden missive, dateret Randers 18/4
1668, og derefter en opskrift på hvis bekostning, Peder Lassen har forårsaget, hvorimod blev
fremlagt Peder Lassens skriftlige indlæg, hvorefter den fordrede sum blev deponeret i retten, indtil
Peder Lassen af Mourids von der Thie bliver fyldestgjort på deres afregning.

(44)

** Rasmus Jacobsen fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Hansen forrige, rådmand her sst, hans efterleverske Johanne Nielsdatter fordrede dom over
efterskrevne gældnere. opsat 6 uger.

** Peder Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(45)



** Johanne Jespersdatter, Søncke Lauridsens, her sst gav stor last og klage over Svend Jensen
skomager sst, for han i hendes eget hus har skældt hende for en hore, som bedrager godtfolks børn
til druk og dobbel, hvorfor hun gav ham en ørefigen.

** Christen Lauridsen Mollerup her sst gav last og klage over Jens Jensen Mogensen sst, for
utilbørlige og ærerørige ord, han har overfaldet ham med i hans svoger Bertel Andersens hus.

** Mads Pedersen Kattrup i Bidstrup på Laurids Jensen Bays vegne fremlagde en landstingsdom
26/3 1670, hvorpå var skrevet, at underskrevne havde på rettens vegne været i salig Jens Nielsen
Skrivers arvinger, nemlig Lene Jensdatter, hans efterladte hustru, og hans søn Niels Jensen samtlige
deres boværelser, og efter salig Jens Nielsens obligation og landstingsdommen søgt betaling eller
udlæg, og da der ikke var løsøre bemeldte sum at fyldestgøre, så blev gjort udlæg i den gård på
Storegade, salig Jens Nielsen iboede, for 338 rigsdaler, og han lovede, at dersom salig Jens Nielsens
arvinger inden et halvt år ville stille Laurids Bay tilfreds for samme sum, da skulle det være dem frit
for samme indlæg i gården igen at tiltræde.

(46)

** Mads Pedersen Kattrup på Laurids Jensen Bays vegne fordrede dom over Jacob Mikkelsen
skrædder belangende den våning, han påboer, som Laurids Bay formener at stå på hans grund og
ejendom ham for nær, og satte i rette, om ikke Jacob Skrædder straks bør at optage og henføre det
hus fra Laurids Bays ejendom. sagen blev opsat 6 uger.

** mons Peder Lassen tilbød Søren Mikkelsen, foged på Fårevejlegård, på hans principal Mourids
von der Thie af København hans vegne 26 rigsdaler efter en afregning mellem dem gjort var, hvilke
26 rigsdaler Søren Mikkelsen ikke ville annamme, hvortil Peder Lassen svarede, at når han af
Mourids von der Thie blev fyldestgjort, tilbød han resten at ville betale, og for retten deponerede
den fordrede sum 156 rigsdaler.

(47)

** Peder Jensen Skov her sst med en opsættelse af bytinget 7/3 stævnede Mikkel Lassen, hans
tilforordnede værge, for hans mødrene arvepart, som han bør gøre ham regnskab for og betale,
hvorimod Mikkel Lassen fremlagde sit indlæg, og der blev afsagt dom, at eftersom Peder Lassen er
over sine 20 år gammel, så bør Mikkel Lassen betale ham hans mødrene arv.

(48)

** borgmester Mads Poulsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

25/4 1670.

** Christen Lauridsen Mollerup her sst fremæskede hans vidner, nemlig Bertel Andersen kræmmer
og hans hustru Maren Jensdatter og hendes bror Peder Jensen Skov for at aflægge deres vidne, om
hvad passerede imellem ham og Jens Jensen Mogensen i Bertel Andersens hus, men ingen
fremkom.



** mons Henrik Thofal af Flensborg lydeligt med seks høringer lod fordele Otte Tegell for 366
rigsdaler efter hans forpligt af 9/2 1667.

(49)

** Henrik Thofal af Flensborg lydeligt med seks høringer lod fordele Olivia Andersdatter for 48
mark lybsk, hun er ham skyldig.

** Inger Nielsdatter salig Rasmus Rasmussens her sst lod fordele efterskrevne.

(50)

2/5 1670.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst. synsmænd afhjemlede syn på den plads og våning, som Barbara
Olufsdatter, salig Niels Skrædders fraflyttede, for hvis brøstfældighed derpå fandtes.

** Søren Andersen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(51)

** borgmester Martinus Seemand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele Søren Jensen i
Hastrup, for han er rømt af hans tjeneste.

9/5 1670.

** Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens efterleverske, her sst lydeligt med seks
høringer lod fordele Jacob Maler i Viborg for 13 sletdaler resterende husleje.

(52)

16/5 1670.

** borgmester og råd her sst fremlagde et rådstuevidne Rasmus Buni anrørende 25/4 1670, hvor
Mads Sørensen Nielstrup borger her sst gav last og klage over Rasmus Buni, som i byens fængsel
blev indsat forleden fredag, for han 7/1 sidst forleden om aftenen ville have voldtaget hans
tjenestepige Maren Lauridsdatter, som for retten ved højeste ed klagede, at han tog fat på hende i
Transtræde og slæbte hende ned på Østergrave, og kastede hende på jorden, og holdt hans hænder
for hendes mund og satte hans fod på hendes mave og sagde, at han ville træde hendes mave ud, og
ville have sin vilje med hende, men da der kom nogen folk, undløb han, og hun blev liggende
halvfortumlet på jorden, og råbte, at de skulle tage fat på den skælm, og så løb hun grædende med
hendes linnedhat i hånden og håret på ryggen til hendes madfars hus, hvorefter Rasmus Buni
svarede, og benægtede ikke, at han havde hende med sig ved Graven, og sagde til hende, lille pige,
vil i have penge, hvortil hun svarede, hvor mange vil i give mig, og satte sig på jorden og bad ham
bie til i morgen, hvorpå han slog hende på munden og gik sin vej, hvorefter blev afsagt, at Rasmus
Buni for samme sin forseelse jo bør at straffes til Bremerholm i KM arbejde.



(53)

** Peder Nielsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(54)

** Peder Nielsen her sst stævnede Christen Pedersen i Svejstrup for 7 sletdaler og 4 skæpper byg,
som han er ham skyldig efter hans obligation til hr Jørgen Madsen, sognepræst til Søby Skader og
Halling sogne, som er hans gæld til salig Kirsten Mogensdatter, og hr Jørgens kæreste Maren
Mogensdatter er tilfaldet, dateret Randers 8/3 1668 CPS, og satte i rette, om han ikke burde betale
sin gæld til hr Jørgen Madsen, hvilket han blev tildømt.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(55)

** Morten Mortensen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

30/5 1670.

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens, stævnede Hans Jørgensen borger og
hatstafferer i Århus for gæld efter hans obligation, lydende på 100 rigsdaler, dateret Århus 1/5 1663,
og fremlagde hendes indlæg, hvorpå blev afsagt, at Hans Jørgensen bør betale den resterende gæld.

(56)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens her sst, hans efterleverske med en opsættelse af
bytinget 18/4 sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(57)

** Anker Carlsen her sst fordrede dom over Rasmus Jensen kræmmer her sst for resterende husleje
af den bod, han iboer, for 2 år 16 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Korning her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(58)

** Rasmus Jacobsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

6/6 1670.

** Christen Jensen Korning her sst på Tomas ---- vegne, som han er forordnet formynder for.
synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befandtes på den gård, salig Jens Segalt
påboede og fradøde, hvori korporal Baltser af øvrigheden var indkvarteret, og nu har kvitteret.

(59)



** Tomas Rasmussen Kragballe her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne personer
for resterende jordskyld og skat.

(60)

** borgmester Mads Hansen her sst til 4.ting lod tilbyde alt hvis gods og løsøre, som salig mester
Sørens børn arveligt er tilfaldet, om nogen godtfolk det vil købe og betale. varsel til hr Hans
Olufsen og hr Christen Johansen her sst samt overformynderne.

13/6 1670.

** Jens Christensen Søndergård her sst. efterskrevne vidnede, at de som beskikkelsesmænd var
udsendt af Jens Christensen på hans søstre Else Christensdatter og Maren Christensdatter deres
vegne anlangende nogle ord, som Anne Vognsdatter og hendes datter Sidsel Sørensdatter hans to
søstre skal have påtalt, som han formener deres ærlige rygte navn og ære at være for nær, hvortil de
svarede og nægtede, at de ikke havde sagt eller vidst andet med de to piger end det, som ærligt og
godt er.

(61)

** Søren Andersen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 2/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale.

** borgmester Martinus Seemand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele Søren Jensen,
barnfødt i Kastrup, for hans faldsbøder 3 rigsmark til KM og 3 rigsmark til byen og 3 rigsmark til
sagvolderen, eftersom han er rømt af hans tjeneste.

(62)

** borgmester Martinus Seemand. synsmænd afhjemlede syn på en ager i Østervang, hvor
mestendelen var nedtrådt og opædt, og skaden takserede de for 12 skæpper byg. varsel til Christen
Mikkelsen markmand her sst.

** Peder Esbensen i Hollandsbjerg fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

20/6 1670.

** Jens Jensen guldsmed her sst lydeligt med seks høringer lod fordele Niels Lassen Norring for 28
sletdaler, som er resten af 50 tønder malt, som han 1669 på hans vegne har solgt i København.

(63)

** Niels Christensen Møller her sst lydeligt med seks høringer lod efterskrevne gældnere, der
iblandt Anne Christensdatter, salig Mads Snabes her sst.

27/6 1670.



** mons Peder Lassen her sst på salig Johan Tomasen, forrige residerende i Lübeck, hans umyndige
børn, nemlig Georg Matias Poulsen Hans August Poulsen, som han af KM er tilforordnet værge for.
synsmænd afhjemlede syn på tre gårdes brøstfældighed, som salig Tomas Poulsen iboede og
fradøde, og regimentskvartermester Jochum Giers iboede

(64)

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 16/5 1670 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage eller efter dets forløb at have
indvisning.

(65)

** borgmester Mads Poulsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Johan Koop her sst lod vurdere efterskrevne varer, som er ham pantsat af Rixe Iversdatter, salig
hr Peder Nielsens i Kristrup, som hun blev tilbudt at indløse inden i dag to måneder.

(66)

** Christen Lauridsen Mollerup her sst. at eftersom der var faldet nogle tvistige og ærerørige ord
mellem ham og ungkarl Jens Jensen Mogensen sst, så sagde de for retten, at de ikke vidste med
hverandre på enten sider end som ærligt oprigtigt og godt i alle måder.

4/7 1670.

** Terkild Tygesen borger her sst fremlagde et købebrev, hvormed Niels Andersen Vinter,
sitzhaftig på Dalsgård, sælger til ham den gård på Vestergrave, som er en halvgårds eje, som
Terkild Tygesen selv påboer, dateret Randers 26/8 1668 Niels Andersen Vinter egen hånd, og efter
samme købebrev tilskødedes Terkild Tygesen samme halvgård.

(67)

** Laurids Hansen kirkedegn her sst fremlagde en fuldmagt, dateret Randers 26/5 1676 Hans
Nielsen, til at give hans bror Laurids Hansen afkald for arv efter salig bror Christen Hansen, som
døde i Ystad i Skåne, og Niels Nielsen snedkersvend gav afkald for arv efter samme bror.

(68)

** Simon Sørensen borger her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Anders Møller i Ris mølle fordrede dom over Inger Årses her sst for sølvskeer og sølvmaller,
som ham over skifte efter salig Rasmus Ring er udlagt for rede penge, som han ham med forstrakt
har. opsat 6 uger.

11/7 1670.



** Anders Carlsen her sst og ungkarl Jens Jensen Mogensen med en opsættelse af bytinget 30/5
sidst forleden stævnede Rasmus Jensen kræmmer sst for resterende husleje 16 sletdaler af den bod,
han iboer, som han blev tildømt at betale.

(69)

** borgmester Martinus Seemand her sst lod fordele Christen Mikkelsen markmand for skade på
hans ager.

** Søren Madsen borger her sst. synsmænd afhjemlede syn på en bygager, som var opædt og
fordærvet for 6 skæpper byg. varsel til Peder Rasmussen og Jens Havrum, begge vognmænd uden
Vesterport.

18/7 1670.

** Anders Mogensen Grove forstander i Randers hospital. efterskrevne vurderings og
takseringsmænd havde takseret den residens, Randers hospital tilhørende, som salig Antoni Carlsen
har ladet opbygge og fradøde, med dets tilhørende tre gamle boder for 600 sletdaler, og en have
uden Vesterport, som hr Christen Johansen har i brug, takserede de for 50 sletdaler.

(70)

** doktor Laurids Jespersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Morten Bødker her sst til 4.ting lod opsige til Niels Hansen salig Hans Madsens søn her sst den
bod og våning, han påboer på Østergrave.

(71)

** Niels Jensen Vestrup borger her sst til 4.ting lod opsige til Johan Koop rådmand sst den bod og
våning, han påboer på Brødregade.

25/7 1670.

** Christen Olufsen skrædder her sst lod fordele efterskrevne.

** Jacob Sørensen Lang borger her sst fordrede dom over Jørgen Kobberslår for gæld efter hans
efterskrevne regnskabsbog, som blev opgjort 29/5 1669. sagen blev opsat 6 uger.

(72)

** Tomas Christensen visiterer i Århus på Johanne Mikkelsdatters vegne. efterskrevne vidnede, at
de 7/12 1669 var i Jens Jensen guldsmeds hus, og da var tilstede Laurids Mikkelsen forpagter på
Tulstrup og Johanne Mikkelsdatter, salig Jens Nielsens efterleverske i Århus, som da købte Laurids
Mikkelsens gård på Vestergade i Århus mellem hr Mikkel Eskesens og Christen Jensen Basballes



ejendomme, for 600 sletdaler, og de lovede Laurids Mikkelsen samme gård ikke at være brøstfældig
videre end en gavl til gaden og nogle få fjæl på loftet.

** Poul Envoldsen skolemester her sst til 4.ting lod opsige til Karen Nielsdatter, salig borgmester
Jesper Lauridsens efterleverske, det hus, han iboer på Storegade.

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk. synsmænd af hjemlede syn på 7 bindinger udskud ved et
staldgårdshus uden Nørreport for dets brøstfældighed.

(73)

** Jens Jensen Brask i Sønderbæk. Jens Dinesen tømmermand vidnede, at han var forligt med Jens
Jensen at hugge ham 5 gulv udskud til staldgården, og da han huggede på samme hus, da befalede
Søren Soelgård ham at hugge det en alen videre og 2 gulv længere, som Søren Soelgård lovede selv
at forsvare hos Jens Jensen.

** Peder Sørensen i Hollandsbjerg med en opsættelse af bytinget 13/6 1670 stævnede efterskrevne
gældnere, hvoraf nogle ved ed benægtede at være ham noget skyldig, hvorefter de øvrige blev
tildømt at betale deres gæld.

(74)

1/8 1670.

** Johanne Madsdatter, salig Laurids Pedersens efterleverske her sst. Henrik Pedersen i Vissing
fremlagde en fuldmagt, hvori Sidsel Gregersdatter boende ved ---- giver hendes morbror Henrik
Pedersen i Vissing fuldmagt til at give Johanne Madsdatter, salig Laurids Pedersens efterleverske,
som boede og døde i Randers, som er hendes morbror, afkald for al den arv, hun efter ham kunne
tilfalde, og Berete Nielsdatter i Randers og Johanne Nielsdatter i Norup i lige måder gav deres
farbror Henrik Pedersen fuldmagt til at give Johanne Madsdatter afkald for deres arv efter deres
salig farbror Laurids Pedersen, og Jochum Smed her sst på hans hustru Sidsel Pedersdatters vegne
gav Laurids Pedersen fuldmagt til at give afkald for hendes arv efter hendes salig bror Laurids
Pedersen, hvorefter Henrik Pedersen på deres og egne vegne gav Johanne Madsdatter afkald.

** Johan Koop her sst fremlagde mester Niels Jørgensen obligation, som lyder, at Niels Jørgensen
sognepræst i Hobro, kender sig skyldig at være Johan Koop 50 rigsdaler, og Johan Koop har betalt
ham 25 sletdaler, som salig Poul Pedersen var ham skyldig, som hans hustru Christence
Henriksdatter skal betale, dateret Randers 22/8 1668 Niels Jørgensen Them, hvorefter blev fremlagt
provst Tord Jensen i Hem præstegård hans henfindelse af sagen til verdslig ret, dateret 4/7 1670,
hvorefter blev afsagt, at hr Niels Jørgensen bør betale den resterende sum.

(76)

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over Niels Jensen, ladefoged på Vedø, samt en pige
Kirsten Christensdatter tjenende sst, for 138 daler efter hans regnskabsbog for gods og varer, de af
ham bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.



** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over Jens Nielsen Døstrup, borger i Hobro, for 3
rigsdaler, han er ham skyldig. opsat 6 uger.

** Anders Madsen hatmager her sst til 4.ting lod opsige til Karen Nielsdatter, salig Jesper
Lauridsens, den bod og våning, han påboer.

(77)

** Anders Jensen Jern skomager her sst lod opsige den bod, han iboer.

8/8 1670.

** Rasmus Nielsen Kragballe borger her sst. Frederik Johansen Culbar gav ham afkald for al hvis
arvepart, ham efter hans salig far Johan Johansen Culbar, som boede og døde i Århus, var tilfaldet.

** doktor Laurids Jespersen her sst lod fordele for resterende husleje.

** Niels Hansen salig Hans Madsens søn her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

(78)

** Rasmus Nielsen forpagter på Kongstedlund lod vurdere en sort stakket karlkappe, som var ham
pantsat af Niels Lassen Norring for 8 sletdaler, og han blev tilbudt at indfri den.

** Mads Poulsen borgmester med en opsættelse af bytinget 7/6 1670 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(79)

15/8 1670.

** Simon Sørensen her sst med en opsættelse af bytinget 4/7 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som mødte og ved højeste ed benægtede gælden, hvorfor de ikke kunne tilkendes at
betale.

** Niels Jensen byfoged. Bodil Rasmusdatter her sst afhændede fra sig til Niels Jensen et lejersted i
skt Mortens kirke, liggende i den mellemste gang med en liden hvid sten på, som salig Anne
Baysdatter, forhen borgerske her, under ligger begravet, og salig Iver Jensen, forrige skriver på
Dronningborg, nu senest i blev nedsat, hvorfor hun har annammet fuldkommen fyldest.

(80)

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens efterleverske her sst, lydeligt med seks
høringer lod fordele efterskrevne.

22/8 1670.



(passerede intet)

29/8 1670.

** fru Elisabet Juel til Brusgård fordrede dom over Niels Simonsen sadelmager her sst for en
tværsaddel, som hun leverede ham, at han skulle forfærdige, og satte i rette og formente, at han
burde skaffe hende samme saddel igen, forfærdiget eller uforfærdiget. sagen blev opsat 6 uger.

(81)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav for 19 sletdaler
efter hans regnskabsbog. opsat 6 uger.

** doktor Laurids Jespersen med en opsættelse af bytinget 18/7 sidst forleden stævnede Niels
Udsen vognmand for resterende agerleje 12 sletdaler af to halve agre, som han blev tildømt at
betale.

** Niels Jensen, KM byfoged her sst, lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(82)

** Søren Madsen borger her sst. efterskrevne vidnede, at da de var i Søren Madsens stue, kom
Maren Langes og Anne Jensdatter, Jens Tømmermands datter, og spurgte Søren Madsens hustru
Maren Jacobsdatter, hvor det lagen blev af, hun tog ved tvætterstedet, der hun toede hendes lærred,
og det havde Maren Kyvlings sagt, og da pigerne skiltes fra Søren Madsens kone, da sagde Maren
Jacobsdatter, at der endnu ingen havde været, som havde skældt hende ud for tyveri.

5/9 1670.

(passerede intet)

12/9 1670.

(83)

** Christen Jensen Hornbæk i Farre fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 1/8 sidst forleden stævnede Niels
Jensen, ladefoged på Vedø, samt Kirsten Christensdatter sst for 138 sletdaler for varer, de af ham
bekommet har, efter efterskrevne udtog, hvorimod blev fremlagt et indlæg, at de burde stævnes til
deres værneting Sønderhald herreds ting, og de har tilbudt Johan Koop at betale, når skifte står efter
salig Poul Pedersen, dateret Vedø 12/9 1670 NIS Kirsten Christensdatter egen hånd. (dom ikke
indført)

(84)

10/9 1670.



** Morten Christensen Manderup i Harreslev. efterskrevne vidnede, at i den skadelige ildebrand
17/5 1670 blev hans hus og gård ganske opbrændt, og nødes at søge med liden Christen om hjælp
og undsætning i Jesu navn.

26/9 1670.

** borgmester Niels Poulsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på rigtigt og ret skel imellem ham
og hr Jørgen Christensen, sognepræst i Harreslev, angående to egne, de har liggende på Randers
fjord i Støvring herred.

(85)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Bodil
Rasmusdatter, Peder Skrivers, her sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Jespersen felbereder her sst fordrede dom over Rasmus Lime vognmand for resterende
husleje 10 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

3/10 1670.

(86)

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens her sst, lydeligt med seks høringer lod
fordele efterskrevne gældnere.

** Johanne Nielsdatter salig Hans Nielsen Ribers i Viborg fordrede dom over Jørgen Pedersen
kobbersmed borger her sst, og fremlagde et rådstuevidne af Randers rådhus 19/9 1670, hvor Jørgen
Pedersen kobbersmed blev tilspurgt, om ikke en kvinde Gertrud Hansdatter, Hans Marcusen fordum
borgmester i Horsens, hans datter var for nogen tid siden kommet i hans hus med en ny sort
beslagen halvkiste, og om hun ikke havde forhandlet noget af det gods, som fandtes i samme
halvkiste, hvortil han svarede, at hans hustru Maren Nielsdatter havde købt noget deraf, og andet
var ham pantsat, og siden rejste Gertrud Hansdatter til Viborg, og da hun kom fra Viborg igen,
indløste hun samme pantsatte klæder, og derefter fremlagde Johanne Nielsdatter hendes skriftlige
indlæg angående samme halvkiste, som er frakommet hende, som hun formener, at Jørgen Pedersen
kobbersmed bør hende igen skaffe. sagen blev opsat 6 uger.

(87)

** Anders Christensen rådmand her sst fremlagde et købebrev, hvormed Inger Jacobsdatter, salig
Mads Sørensens efterleverske her sst, sælger til ham hendes staldgård med æblehave uden
Vesterport ved siden af hendes salig bror Bartolomeus Jacobsens staldgård og have, og hun har bedt
hendes svoger Rasmus Pedersen her sst med hende at underskrive, 8/7 1670 Inger Jacobsdatter egen
hånd, hvorefter hendes lovværge Anker Pedersen med hendes fuldmagt skødede samme staldgård
til Anders Christensen rådmand.

(88)



10/10 1670.

** Maren Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Johannes Cuur apoteker her sst lod fordele efterskrevne.

17/10 1670.

(89)

** mons Hans von Lossow til Ristrup. synsmænd afhjemlede syn på en eng bag Sygestue kirkegård,
som løber ned til fjorden, som tilhører hans mor.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav handelsmand sst for
resterende tofteleje. sagen blev opsat 14 dage.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over Frederik Orgemester i Ålborg for 11 daler efter
hans regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

24/10 1670.

(90)

** Christen Jensen Hornbæk i Farre med en opsættelse af bytinget 12/9 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for hvis de er ham skyldig, hvorimod blev fremlagt indvendinger, hvorefter
blev afsagt, at de, som med rette er Christen Jensen Hornbæk skyldig, bør betale deres gæld.

(91)

** Hans Terkildsen af Ribe fordrede dom over Peder Rasmussen Vissing borger her sst for forløfte
for Søncke Lauridsen sst for gæld. sagen blev opsat 14 dage.

** borgmester Mads Hansen her sst lod opbyde den bod på Vestergrave, Hans Dunckel sidst
påboede, og det store stenhus, som Anders Trompeter sidst iboede, som salig mester Søren Hansens
børn tilkommer, om nogen godtfolk dem vil leje, så kan de dem for en billig leje bekomme.

31/10 1670.

** Keld Poulsen vognmand her for Randers. Anders Knudsen i Sønderbæk, som er bror til salig
Anne Knudsdatter, Keld Poulsens hustru uden Vesterport, og Jens Jensen der sst på egne og søster
Maren Jensdatters vegne, som er rette og næste arvinger til salig Anne Knudsdatter gav Keld
Poulsen afkald for al hvis arveparter, de arveligt var tilfaldet efter hans salig hustru.

(92)

** Niels Jensen byfoged her sst med en opsættelse af bytinget 17/10 sidst forleden stævnede Anders
Jensen Bjerregrav sst for 17 sletdaler resterende tofteleje, som han blev tildømt at betale.



** mons Hans von Lossow til Ristrup fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** mons Niels Sørensen Hofmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

(93)

7/11 1670.

** Hans Terkildsen af Ribe med en opsættelse af bytinget 24/10 sidst forleden stævnede Peder
Rasmussen Vissing her sst for forløfte for Søncke Lauridsen sst for 3 daler, og for sig selv for et
fyrreskab, som han blev tildømt straks uden videre at betale.

** Søren Jespersen felbereder her sst med en opsættelse af bytinget 26/9 sidst forleden stævnede
Rasmus Lime vognmand for resterende husleje 10 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(94)

** Søren Andersen murmand her sst. efterskrevne vidnede, at de hørte, at Jacob Jensen, Sidsel
Murmands søn her sst, skældte Søren Andersen murmand i Transtræde for en skælm og en tyv.

14/11 1670.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Nielsen Ribers, i Viborg med en opsættelse af bytinget 30/10
sidst forleden stævnede Jørgen Kobbersmed borger her sst og fremlagde et rådstuevidne 19/9 1670,
og derefter fremlagde hendes skriftlige indlæg, dateret Viborg 3/10 1670 Johanne Nielsdatter, salig
Hans Nielsen Ribers, og derefter fremlagde Jørgen Pedersen kobberslår en missive, hvori Gertrud
Hansdatter beder ham og hans kone Maren Nielsdatter lade de godtfolk bekomme kisten med
indhold, at hun kan komme løs igen, så hun ikke skulle lide nogen spot, ikke alene for hendes skyld,
men for hendes salig forældres skyld i deres grav, og det er ved Gud bevist, og Jørgen Kobberslår,
som har kendt hende, siden hun var et barn, at hun aldrig har bedrevet noget ondt, og beder dem
være hendes vidne, at der ikke var mere end efterskrevne i kisten, underskrevet Gertrud Hansdatter,
hvorpå var skrevet, dette brev er skrevet i Københavns slutteri, hvorpå Jørgen Kobberslår fremlagde
sit indlæg, at han lånte Gertrud Hansdatter 4 daler på en kåbe, som hun satte ham i pant, og givet
hende en seddel på 10 daler til hans kones søster i København, for resten af samme gods i
halvkisten, og når hun betaler ham samme forstrakte sum, så skal samme gods være hende
følgagtig, hvorefter blev afsagt dom, at Jørgen Kobberslår bør levere samme gods til dets rette
ejermand, og søge Gertrud Hansdatter, som ham samme gods har solgt eller pantsat.

(97)

** borgmester Mikkel Tygesen her sst stævnede efterskrevne gældnere for resterende husleje, som
de blev tildømt at betale.

** Jacob Jensen vagt her sst stævnede Peder Simonsen i Amstrup for 11 sletdaler efter hans
obligation, dateret Randers 28/6 1670, som han blev tildømt straks at betale.



(98)

** Anders Jensen Bjerregrav her sst stævnede Søncke Lauridsen sst for resterende husleje, som han
blev tildømt at betale.

** Søren Andersen murmand her sst havde tiltale til Jacob Jensen, Sidsel Murmands søn sst, for
nogle skældsord, han skal have haft om ham, men for godtfolks forbøns skyld afstod han den tiltale,
og Jacob Jensen nægtede ved højeste ed, at han ikke vidste andet med Søren Andersen, end det som
ærligt og godt er i alle måder.

21/11 1670.

** Hans Nielsen Holt borger her sst fremlagde en kvittering fra Niels Hansen Holt borgersøn til
hans far Hans Nielsen Holt sst for al den arv, han kunne tilfalde efter hans salig mor Elle
Pedersdatter, dateret Randers 12/11 1670 Niels Hansen Holt egen hånd, hvorefter Niels Hansen
Holt på sine egne vegne og Mikkel Sørensen barber sst på sin hustru Karen Hansdatter hendes
vegne gav hendes far Hans Nielsen Holt afkald for samme deres arv efter deres salig mor Elle
Pedersdatter.

(99)

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som er salig Søren
Hansen Bendtsens børn skyldig, som han er tilforordnet værge og formynder for, hvorimod Niels
Sørensen i Vorup fremlagde hans indlæg, at han dem intet er skyldig uden 10 skæpper rug. sagen
blev opsat 6 uger.

(100)

** Peder Eriksen her sst lod fordele efterskrevne.

28/11 1670.

(101)

** borgmester og råd i Viborg lod stævne fru Anne Lykke, salig Peder von Gersdorfs efterleverske,
som af kristelig og gudelig betænkende efter sin salig husbond har testamenteret til Viborg
børnehus 1000 rigsdaler, som hos hende og hendes arvinger skulle for rente blive bestående, hvoraf
mestendelen renten findes at være ubetalt, som hun straks uden ophold bør betale, og derefter
fremlagde fru Anne Lykkes obligation, og havde bedt hendes brødre og fætre hr Mogens Sehested
og Niels Lykke med hende at underskrive, dateret Viborg 24/1 1652 Anne Lykke egen hånd,
hvorimod fru Anne Lykke lod fremlægge hendes skriftlige indlæg, at hun kunne ikke, så gerne hun
ønskede det, efterkomme testamentet, idet der er stor forskel på hendes velstand før krigens tid og
fjendernes indfald og efter den tid, og hun har af nødvendighed Søbygård ved højesteretsdom måttet
kvittere og afstå til hendes salig mands arvinger, dateret Randers 28/11 1670 Anne Lykke egen
hånd, hvorefter blev afsagt dom, at Anne Lykke bør det udgivne testamente at efterkomme.

(104)



** Anders Jensen Gesing her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Jens Andersen kræmmer her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere for
resterende præstepenge.

** Morten Mortensen her sst. efterskrevne vidnede, at de så, at Anders Neffs vognmand holdt i
Morten Mortensens møddingsted uden Vesterport og tog møg deraf ulovligt og førte bort.

(105)

5/12 1670.

** Christen Nielsen Prim skomager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Christen Lauridsen Tørring her sst gav last og klage over Mikkel Prammands kvinde Anne
Mikkelsdatter og hendes døtre Kirsten Mikkelsdatter og Maren Mikkelsdatter, for de uden given
årsag har slået hans hustru og søn blå og blodige, og gav last og klage over Mikkel Prammand, for
han kom i hans hus med et elletræ i hænderne og truede og undsagde ham og lovede ham en ulykke.

(106)

12/12 1670.

** mons Niels Sørensen Hofmand her sst med en opsættelse af bytinget 31/10 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere for hvis forfalden husleje, de til ham skyldig er, som de blev
tildømt at betale.

** Peder Christensen prokurator her sst. synsmænd afhjemlede syn på Christen Lauridsen Tørrings
kvinde Karen Nielsdatter og hendes søn Jens Christensen for hvis sårmål og skade, de havde, og de
havde begge åbne sårmål i hovedet, som de beskyldte Mikkel Prammands kone Anne Mikkelsdatter
og hendes døtre og Søren Jensen Stormand sst for at have gjort dem på Østergrave.

(107)

19/12 1670.

** Anders Carlsen borger her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(108)

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Nielsen Kragballe lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Nielsen Prim skomager her sst lod fordele efterskrevne.



** mons Peder Hofmand på Gunderupgård lod læse og påskrive en dom af bytinget 6/12 1669, hvor
han er indlagt i den gård, salig Jens Guldsmed senest iboede og fradøde.

(109)

** Peder Christensen på Christen Tørrings vegne lyste Mikkel Sørensen prammands kvinde Anne
Mikkelsdatter og hendes døtre Kirsten Mikkelsdatter og Maren Mikkelsdatter og Søren Jensen
Stormand her sst et fuldt vold til, og opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre over
ovennævnte.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd og vargæld.

(2)

9/1 1671.

** Jacob Jensen vagt her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

16/1 1671.

** Mads Hansen borgmester med en opsættelse af bytinget 21/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvorefter efterskrevne gældnere fremlagde deres skriftlige indlæg, at de
havde betalt mester Søren Hansen hvis, de var ham skyldig, dels for provstepenge i Støvring herred,
hvorefter blev afsagt dom: de, der ikke benægter at være salig mester Søren Hansen noget skyldig,
bør betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(6)

** Anders Carlsen her sst fremlagde en ekstrakt på den tilstående gæld efter skiftebrevs formelding
25/8 1670 efter salig Margrete Nielsdatter Nøragers, som hendes bror Søren Nielsen i Ribe og
søster Dorte Nielsdatter sst på deres lodder tilfaldet er, som han har sig tilforhandlet, og formente, at
forskrevne gældnere burde betale deres gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(7)

** Anders Carlsen her sst på Jurgen Peitschers Peitscher Reinner og Johan Reinner af Bergen deres
vegne fordrede dom over efterskrevne gældnere efter skiftebrevs formelding af 25/8 1670, som de
arveligt er tilfaldet efter deres morsøster salig Margrete Nielsdatter Nøragers her sst. sagen blev
opsat 6 uger.

(8)



** Simon Sørensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere på salig Jens Nielsen, forrige
rådmand her sst, hans søn Niels Jensen, som han er tilforordnet værge for, hans vegne efter
skiftebrev 29/8 1670. sagen blev opsat 6 uger.

(9)

** Morten Tygesen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt i Bjergby
Søren Jensen og hans søn Las Sørensen. sagen blev opsat 6 uger.

(11)

** Peder Lassen Hinge her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(12)

** Morten Mortensen borger her sst stævnede efterskrevne gældnere, som tilforn 28/10 1667 var
tildømt at betale deres gæld, som de nu igen blev tildømt at betale.

(13)

** Anders Bay skomager her sst lod opsige til gudfrygtige pige Maren Nielsdatter den bod og
våning, han iboer, på Vestergrave.

(14)

** Jacob Jensen vagt her sst. hans stedsøn Jørgen Christensen Babor gav ham afkald for al hvis arv,
som ham arveligt var tilfaldet efter hans salig mor Birgitte Tyresdatter Babors, Jacob Vagts hustru,
som boede og døde i Randers.

** Søren Mikkelsen bødker her sst til 4.ting lod opsige til Hans von Lossow til Ristrup den bod og
våning, han iboer, liggende i Dytmærsken.

** Peder Christensen her sst lod opsige til borgmester Mikkel Tygesen her sst, den bod og våning,
han iboer, på skt Mortens kirkegård.

(15)

** Niels Rasmussen i Stevnstrup svor, at han ikke var salig mester Søren noget skyldig end 2 tønder
rug, som han havde betalt til Mads Hansen.

23/1 1671.

** fru Karen Sehested til 4.ting lod opsige til Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen, forrige rådmand
her sst hans efterleverske, den gård, hun iboer, liggende på Storegade, som hun har lejet af hende.

(16)

** Jørgen Obbesen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.



** mester Oluf Sørensen, latinske skolemester her sst, lydelige med seks høringer lod fordele Søren
Madsen sst for agerlejepenge.

** Christen Olufsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(17)

** Christen Nielsen Prim skomager her sst lydeligt lod fordele efterskrevne gældnere.

(18)

** Niels Jensen KM byfoged (intet videre indskrevet)

30/1 1671.

** Jacob Andersen Prim her sst lod fordele efterskrevne.

(19)

** Jacob Andersen Prim lod vurdere en kobberkedel, som var ham pantsat af Las Laue i Helstrup,
som blev tilbudt at indfri den.

** Rasmus Nielsen forpagter på Kongstedlund lod fordele efterskrevne.

** Bodil Rasmusdatter her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anne Nielsdatter, salig Niels Vorups her sst, lod fordele efterskrevne, der iblandt salig Mads
Rasmussen tækkers hustru i Torsager og hendes datter Maren Madsdatter.

(20)

6/2 1671.

** Anne Nielsdatter, salig Niels Christensen Vorups her sst, stævnede efterskrevne gældnere, der
iblandt Sidsel Sørensdatter salig Laurids Jensens i Hadbjerg efter brev, dateret 3/7 1652, som de
blev tildømt at betale inden 15 dage.

(21)

** Søren Jespersen felbereder her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Nielsen Prim skomager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

** Peder Købmand her sst til 4.ting lod opsige den bod og våning, han iboer på Dytmærsken, som
tilhører borgmester Mikkel Tygesen.



(22)

** fru Cathrine von Andersen og Niels Sørensen Hofmand her sst lod udvise efterskrevne af de
våninger, de iboer.

** Søren Sørensen her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen KM byfoged her sst. synsmænd afhjemlede syn i Christen Olufsen skrædders hus
på en pige Maren Nielsdatter, som lå død og var dræbt, da et loft af ulykkelig hændelse var faldet
ned over hende.

(23)

13/2 1671.

** Anders Carlsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn på en gravsten liggende i koret i skt
Mortens kirke, som var tværs over på skrå ganske brækket og itu, og samme ligsten ikke at være
bekostet under 100 daler til første køb.

** Conrad Lindtorm byskriver her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Nielsen overformynder her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

(24)

** Morten Mortensen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere for deres
faldsmål.

** Christen Nielsen Prim skomager her sst med en opsættelse af bytinget 5/12 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(25)

** Henrik Schridsmeyer her sst lod fordele efterskrevne.

** Søren Dal felbereder her sst lod opsige den bod og våning, han iboer.

** Niels Jensen byfoged opkrævede sandemænd deres ed og tov at gøre belangende den afdøde
pige Maren Nielsdatter, som fandtes død på Christen Olufsens loft.

** fru Elisabet Juel, salig Ove Juels efterleverske, lod fordele Jens Olufsen markmand for
oldengæld af svin, som han har haft på hendes skove, nemlig 25 stykker, for 2 1/2 svin derfor,
penge 9 mark 2 skilling.

(26)



20/2 1671.

** Knud Bertelsen, borger i København, på Steffen Pedersen i København hans vegne stævnede
Christian Philip Getreyer maler her sst anlangende hvis, han ham skyldig er efter hans obligation
lydende på 40 sletdaler, dateret København 17/1 1666 Christian Philip Getreyer i Randers, hvorefter
han fremlagde et skriftligt indlæg, og der blev afsagt dom, at Christian Philip Getreyer bør sin
obligation at indfri samt dets rente og omkostning skadesløs at betale.

(27)

** borgmester Johan Steenbeck, forvalter på Dronningborg, fremlagde et købebrev, hvormed
Anders Jensen Bjerregrav borger her sst sælger til ham hans staldgård med kålgårdshave liggende
udenfor Vesterport, dateret Randers 20/2 1671 Anders Jensen Bjerregrav egen hånd, hvorpå han
tilskødede Johan Steenbeck samme staldgård.

(28)

** Laurids Christensen Mollerup her sst fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere for hvis,
de af ham bekommet har. opsat 6 uger.

** Niels Christensen møller her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de ham
skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

(29)

** Simon Sørensen her sst til 4.ting på hans plejesøn Niels Jensen, salig Jens Nielsen rådmand sst,
hans efterladte søn, som han er værge og formynder for, lod opbyde den part og ejendom af den
gård på Storegade, som fru Karen Sehested iboer, om nogen sig dette ejegods vil tilforhandle, så
skal det dem for en billig pris forundes.

** Peder Nielsen overformynder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

(30)

27/2 1671.

** Morten Tygesen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvorefter de indstævnede gældnere blev tildømt at betale hvis, de med rette
er Morten Tygesen skyldig.

(31)

** Tomas Nielsen her sst fordrede dom over Morten Jørgensen for 4 daler, han ham lånt har. sagen
blev opsat 6 uger.

(32)



** Simon Sørensen handelsmand her sst på salig Jens Nielsen, forrige rådmand sst, hans søn Niels
Jensen, som han er formynder for, med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som Niels Jensen arveligt er tilfaldet efter skiftebrev 25/8 1670, hvorimod
efterskrevne nægtede at være salig Margrete Nøragers noget skyldig, men havde betalt hende alt
hvis, de hende skyldig har været, hvorefter de, der ikke mødte, blev tildømt at betale deres gæld.

(34)

** Anders Carlsen her sst med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere efter følgende ekstrakt på den tilstående gæld efter skiftebrev 25/8 1670 efter salig
Margrete Nielsdatter Nøragers, som hendes bror Søren Nielsen i Ribe og søster Dorte Nielsdatter
sst på deres lodder tilfaldet er tilfaldet, hvorimod efterskrevne fremlagde deres indlæg, at de ikke
var den salig kvinde noget skyldig, hvorefter de øvrige blev tildømt at betale.

(36)

** Anders Carlsen her sst på Jørgen Peitschers Peitscher Reinners og Johan Reinners af Bergen
deres vegne med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere for
hvis, de efter skiftebrev 25/8 1670 arveligt er tilfaldet efter deres salig morsøster salig Margrete
Nielsdatter Nøragers, hvorimod efterskrevne benægtede at være hende noget skyldig, hvorefter de
andre gældnere blev tildømt at betale.

(37)

** Peder Jensen Skov her sst fordrede dom over Anker Pedersen rådmand og Morten Brøchner
handelsmand sst, som er tilforordnede værger for hans fædrene og mødrene arv, for at give ham
afregning for alt hvis, de under værgemål, efter skiftebrevs formelding, for ham under hænder har.
sagen blev opsat 6 uger.

** Søren Sørensen Meyer her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav sst, for han ved
udlæg og køb har bemægtiget sig den gård, som Søren Sørensens salig far Søren Sørensen Meyer
tilhørte, og nu hans mor Anne Vognsdatter beboer, med dets tilliggende boder og agre, hvoraf
Anders Bjerregrav 6 år har oppebåret leje, ham selv til profit, og ikke eragtet hans retmæssige
fædrene fordring, som ham ved lod er tilfaldet, som en værge og formynder at svare eller betale,
som han bør, og satte i rette, om han ikke bør ham hans fædrene anpart i bemeldte gård tillige med
hans medarvinger at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(38)

** borgmester Mikkel Tygesen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(39)

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne personer Jacob Vagt Poul Vagt
og Fallentin Murmand sst anlangende en ligsten i skt Mortens kirke liggende i koret, som er tværs
over ganske brækket, hvilket indstævnede personer skal have gjort. sagen blev opsat 6 uger.



** Niels Jensen byfoged på KM og byens vegne lod oplæse af KM tingbog et synsvidne af bytinget
6/2 sidst forleden, og et sandemænds opkrævelsesvidne 13/2 sidst forleden, og begærede fylding på
sandemændene, som gjorde deres ed og tov, og vidste ikke rettere at sværge den afdøde pige, som
fandtes død på Christen Olufsens loft, ved navn Maren Nielsdatter, at det er sket efter ulykkelig
våde og hændelses tilfald og at lægge på hendes egen bane.

(40)

** borgmester Mads Hansen her sst. efterskrevne vidnede, at Tomas Rasmussen, som boede i
Vorup, og siden flyttede til en staldgård uden Nørreport, han rømte om nattetide med hvis, han
havde.

** Jørgen Christensen prokurator. synsmænd afhjemlede syn på hans skade, og han havde et sårmål
på hans læbe, som var meget ophovnet, som han beskyldte Sidsel Swertfegers her sst for at have
overfaldet og slået ham, og gav last kære og klage over hende derfor.

** Niels Nielsen og Anders Nielsen i Stevnstrup svarede ved højeste helgens ed og benægtede, at
de ikke var salig Margrete Nøragers skilling eller skillings værd skyldig.

(41)

** Peder Andersen i Overmølle svor ved højeste helgens ed, at han havde betalt salig Margrete
Nøragers 10 sletdaler, som han var hende skyldig.

** Simon Sørensen her sst. efterskrevne benægtede ved højeste saligheds ed, at de ikke var salig
Margrete Nøragers noget skyldig.

(42)

** Anders Carlsen begærede tingsvidne over så mange efterskrevne, som benægtede deres gæld til
salig Margrete Nøragers.

6/3 1671.

** Christen Olufsen skrædder her sst med en opsættelse af bytinget 23/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

(43)

** Rasmus Nielsen, forrige ladefoged på Gesinggård, stævnede Jens Sørensen her sst og Laurids
Munk sst anlangende hvis, de ham skyldig er, og fremlagde Jens Sørensens obligation på 23
sletdaler, dateret 22/4 1667, som han blev tildømt at betale.

(44)

** Anders Poulsen Bay her sst stævnede Johan Peitscher organist sst og fremlagde hans obligation
lydende på 37 sletdaler for husleje varer og rede penge, dateret Randers 6/3 1669, som han blev
tildømt at betale.



** Christence Henriksdatter her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

13/3 1671.

** Søren Andersen Bay handelsmand her sst på hans søns vegne fremlagde et skriftligt
faddergavebrev, hvormed Laurids Jensen Bay, residerende på Skårupgård på Mols, har foræret til
hans kære gudsøn Jens Bay Sørensen til faddergave en af hans boder i Hovmeden, som han lover at
give hans fætter Søren Andersen Bay på hans gudsøns vegne et fuldkomment skøde, dateret 19/12
1670 Laurids Jensen Bay egen hånd, hvorefter Peder Nielsen på Laurids Jensen Bays vegne
tilskødede Søren Andersen Bay samme bod.

(45)

** Peder Lassen Hinge handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt deres gæld at betale.

(46)

** Peder Nielsen handelsmand her sst på licentiat Peder Lassens vegne i København. efterskrevne
vidnede, at de på hans vegne havde været hos Anders Mogensen Grove hospitalsforstander sst og
tilbudt ham den sædvanlige jordskyld til hospitalet af Peder Lassens ejendom for 1668-9, hvilket
han ikke ville annamme.

(47)

** Laurids Christensen Mollerup her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

** Jørgen Christensen prokurator her sst lyste Sidsel Swertfegers her sst et fuldt vold over efter syn
og klage, og Sidsel Swertfegers sagde, at hun kun havde strøget ham omkring hans mund.

20/3 1671.

(48)

** Laurids Christensen Mollerup her sst stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de er ham skyldig
efter deres obligationer, hvorimod Jens Jensen i Gimming, salig Jens Pedersens søn i Lem, svarede,
at han ikke havde arvet eller gældet efter hans salig far, hvorefter de indstævnede blev tildømt at
betale deres gæld.

(49)

** doktor Niels Bendtsen, residerende i Ålborg, lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
for deres faldsmål.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst lod fordele efterskrevne.



** Mads Nielsen skomager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(50)

** Erik Christensen i Terp lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen i Nielstrup fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, som de salig Maren
Jensdatter Havrums skyldig er, og ham arveligt er tilfaldet over skifte efter skiftebrev. sagen blev
opsat 6 uger.

27/3 1671.

** Laurids Christensen Mollerup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

(51)

** Vogn Mouridsen snedker og Christian Philip Getreyer maler her sst gav last kære og klage over
Jørgen Jensen snedker hans søn, Peder Jørgensen snedkersvend sst, for ærerørige ord om dem, og
efterskrevne vidnede, at han havde kaldt dem for skælme, og de havde på Trudsholm og på bytinget
gjort imod ham som en skælm.

(52)

3/4 1671.

** Niels Jacobsen overformynder og handelsmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

(54)

** Anders Carlsen handelsmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere for deres skatter og græspenge.

(55)

** Anders Carlsen her sst stævnede efterskrevne ungkarle og købsvende for deres pålagte skatter,
som de blev tildømt at betale.

(56)

** Niels Christensen Møller her sst med en opsættelse af bytinget 20/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

** Anne Nielsdatter, salig Niels Christensen Vorups efterleverske her sst, stævnede Niels Sørensen
Melgård i neder Hornbæk for 12 sletdaler efter hans obligation lydende på 17 sletdaler, som han har
bedt Johanne Jespersdatter, salig Anders Christensen Bagers efterleverske, med ham at underskrive,
dateret Randers x/9 1661 med hans signet undertrykt, hvilken gæld han blev tildømt at betale.



(57)

** Vogn Mouridsen snedker og Christian Philip Getreyer her sst fordrede dom over Peder
Jørgensen snedkersvend sst anlangende nogle ærerørige og skældsord, som han bør at bevise. sagen
blev opsat 6 uger.

(58)

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Christen Lauridsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Olufsen skrædder her sst lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

(59)

** Christen Nielsen Prim skomager her sst lod vurdere 3 sølvskeer, som ham er pantsat af Rasmus
Jacobsen skomager 1658, som han tilbød ham at indfri inden 3 uger, da skal han dem bekomme,
eller siden intet.

** rentemester Mogens Friis til Favrskov fordrede dom over Morten Tygesen rådmand her sst,
eftersom han har solgt til ham en del bondeskyld i Vellev by, hvoraf er uforklaret en fjerding smør
og seks skæpper havre. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Knudsen snedker her sst. synsmænd afhjemlede syn på det lukkelse om hans tilhørende
have på Vestergrave, og da så de et vandflod, som flød gennem plankeværket ud af Niels Poulsens
gård på Peder Knudsens have, som Niels Poulsen lovede at lade udgå på sit eget jord, som af Arilds
tid.

(60)

** Laurids Christensen Mollerup lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anne Nielsdatter, salig Niels Christensen Vorups, lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

** Niels Pedersen Vestrup lod fordele efterskrevne.

** Niels Christensen vognmand lod fordele efterskrevne.

(61)

10/4 1671.

** borgmester Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 27/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne personer belangende en ligsten i skt Mortens kirke liggende i koret, som er tvært over



ganske brækket, og satte i rette, om de ikke bør at betale borgmester Mads Hansen samme ligsten,
som den er takseret for, og efterskrevne vidnede, at den dag Fallentin Murmand og begge byens
vagter Poul Eliasen og Jacob Jensen var i skt Mortens kirke at skulle have lagt borgmester Mads
Hansens ligsten til rette med de andre sten i altergulvet, da så han, at de havde et seks alen træ til en
vægt under den ene ende af stenen, og da de fik den op fra jorden, lod de vægten opgå, og da han
gav agt på stenen, var den i to stykker, hvilket de indstævnede ikke benægtede, hvorefter de blev
tildømt til borgmester Mads Hansen at betale hvis, de ikke hos ham kan aftinge.

(62)

** Peder Jensen Skov her sst med en opsættelse af bytinget 27/2 sidst forleden stævnede Anker
Pedersen rådmand og Morten Brøchner sst for at gøre regnskab for hans fædrene og mødrene arv,
som de har haft under værgemål, hvilket de erbød sig at gøre, når han bliver tilkendt at være sin
egen værge, hvorefter blev afsagt, at da han tilforn er tilkendt at være sin egen værge, så bør de gøre
regnskab og levere ham hans arvelod.

(63)

** Søren Sørensen Meyer borgersøn her sst med en opsættelse af bytinget 27/2 sidst forleden
stævnede Anders Jensen Bjerregrav sst, for han ved indlæg og køb har bemægtiget sig den gård,
hans salig far Søren Sørensen Meyer tilhørte, og som hans mor Anne Vognsdatter beboer, med
tilliggende agre samt to boder, hvoraf han i 5 år har oppebåret lejen, ham selv til profit, og satte i
rette, om ikke Anders Bjerregrav bør ham hans fædrene anpart i hans salig fars gård tillige med de
andre medarvinger at fornøje, hvorimod Anders Jensen Bjerregrav svarede, at han hverken penge
eller varer kunne bekomme for hans arv, uden indlæg i hans salig fars gård, som Anders Bjerregrav
i 5 år har meget repareret og forbedret, og så snart han kunne få overformyndernes afregning, skulle
han få regnskab og indlæg i samme ejendom, som han har bekommet på hans vegne, så snart Søren
Sørensen ville give ham afkald, hvorefter blev afsagt dom, at Anders Bjerregrav bør efter
overformyndernes afregning hvis han ham derpå med rette kan restere imod rigtig kvittering at
overlevere.

(64)

** Peder Jensen Gerlev her sst fremlagde en kvittering, udgivet af Ferdinand Kieblig KM kunstner i
København, at han har oppebåret af ham, som har været formynder for hans hustru Karen
Bertelsdatter, barnfødt i Randers, som er af hendes fædrene mødrene og søsters arv, som salig Poul
Pedersen Skov tilforn har forvaltet, og efter ham Peder Gerlev, 270 sletdaler samt løsøre, dateret
Randers 11/4 1670, hvorefter Henrik Nielsen Holst i København på Ferdinand Kiebligs vegne gav
ham afkald for al den arv, Karen Bertelsdatter arveligt var tilfaldet.

(65)

** Mikkel Lassen handelsmand her sst stævnede en kvinde Johanne de Groet, født i Amsterdam,
som han i Randers fængsel skal have ladet indsætte for tyveri i hans hus af et sølvbæger, som hun
havde hos sig og selv bekendte at have stjålet, hvorefter hun blev tildømt at bære tyvestenen af byen
og lenet at forsværge, og Mikkel Lassen sine koster igen følgagtig at være.

(66)



** Tomas Rasmussen Kragballe her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Mortensen i Langå. Dorte Andersdatter, som har tjent salig Margrete Nøragers, vidnede ved
ed, at han aldrig har fået af Margrete Nøragers skilling eller skillings værd for 3 tønder byg, som
den salig kvinde af ham bekommet har.

** Rasmus Nielsen, forrige ladefoged på Gesinggård, lydeligt med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.

(67)

17/4 1671.

** doktor Laurids Jespersen her sst fordrede dom over Peder Rasmussen Vissing sst for resterende
haveleje fra 1667-1670 11 daler. sagen blev opsat 6 uger.

** Palle Pedersen i Folby lod fremlægge et skriftligt opsigelsesbrev til Rasmus Jacobsen borger i
Randers, hvormed Palle Pedersens på hans hustru og salig Hans Bertelsens søster Karen
Bertelsdatter i København deres vegne opsiger det pant, som salig Hans Bertelsen har haft af ham i
den gård, han besidder på Vestergrave.

(68)

** Christian Philip Getreyer maler her sst. efterskrevne vidnede, at de på Randers torv så og hørte,
at Peder Jørgensen snedkersvend sagde til Christian Getreyer, at det ar, der sad på hans næse, skulle
han få en ulykke for, hvortil han svarede, at han ikke har gjort den skade, men havde givet ham en
ørefigen, så slog Peder Jørgensen ham på næse og mund, og sagde, han skulle få en ulykke, det han
skulle klæde ti stejler, og da slog Christian Getreyer i næse og mund, så blodet randt efter ham,
hvortil Jørgen Jensen snedker på hans søns vegne sagde til Christian Maler, at han skulle møde ham
med en degen udenfor tinget, så ville de gøre det af med hverandre.

** Maren Jensdatter Tveds her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(69)

8/5 1671.

** Laurids Christensen Mollerup her sst med en opsættelse af bytinget 27/3 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvorimod efterskrevne fremlagde deres indlæg, og de øvrige blev tildømt at
betale deres gæld.

(70)

** Søren Pedersen af Århus på Rebekka Bechtens vegne fremlagde et købebrev, hvormed hr Niels
Jørgensen, sognepræst til Hobro og Skellerup sogne, sælger til Rebekka Bechtens, salig borgmester
Jacob Sørensens i Århus, en bod grund og ejendom på Brødregade i Randers, som er ham arveligt
tilfaldet efter salig Anne Lauridsdatter i Randers efter skiftebrev og salig Laurids Christensens



arvingers videre udvisning, dateret 28/2 1671, hvorefter hans fuldmægtig tilskødede Rebekka
Bechtens samme ejendom.

(71)

** Vogn Mouridsen snedker og Christian Philip Getreyer Maler her sst begærede forpligt af Jørgen
Jensen snedker og hans søn Peder Jørgensen snedkersvend for nogle ærerørige og skældsord, som
de ikke kan gøre bevislig, og siden har overfaldet Christen Maler med slagsmål og trusler, så
formedelst godtfolks forbøns skyld har de ladet sagen falde, hvorfor underskrevne lovede, at de ikke
efter denne dag skulle skælde eller true dem eller nogen af deres anrørende.

** Jens Pedersen kleinsmed her sst. Morten Mikkelsen bødker sst gav ham afkald for den
tilfaldende arv, som hans hustru Maren Jacobsdatter var tilfaldet efter hendes salig far og mor.

(72)

** Mogens Hald skrædder lod fordele efterskrevne.

15/5 1671.

** Niels Jacobsen handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 3/4 sidst forleden stævnede
efterskrevne personer og gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(74)

** Laurids Nielsen Hesselbjerg med en opsættelse af bytinget 3/4 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(75)

** oberstløjtnant Frederik Lewetzau fordrede dom over Niels Poulsen Hornbæk efter en dom af
bytinget 24/5 1669 for 41 rigsdaler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den bod på Vestergrave, som
tilkommer salig mester Søren Hansens søn Bendt Hansen, for hvis brøstfældighed derpå fandtes.

(76)

** Jacob Jensen vagt lod fordele efterskrevne.

22/5 1671.

** Christian Hansen Lemmich guldsmed her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

(77)

29/5 1671.



** Mikkel Lassen handelsmand her sst. Anders Carlsen handelsmand sst gav ham afkald for al den
tilfaldne arv, som hans hustru Lene Jensdatter arveligt er tilfaldet på hendes mødrene arv efter
hendes salig mor Maren Jensdatter.

** Anders Jensen Bjerregrav handelsmand her sst. Jens Christensen prokurator sst fremlagde en
fuldmagt, hvormed Anders Bjerregrav giver hans bror Jens Christensen fuldmagt til at pantsætte til
Søren Sørensen Meyer en helager i Østervang efter følgende pantebrevs indhold, og annamme
afkald fra Søren Meyer for hvis arvelod, han har haft på hans vegne at forestå efter hans salig far,
som boede og døde sst, hvorefter Søren Sørensen Meyer gav ham afkald for al den tilfaldne arv
efter hans salig far Søren Sørensen skrædder, som boede og døde i Randers.

(78)

** mons Lossow til Ristrup fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Søren Sørensen Meyer borgersøn her sst fremlagde et pantebrev, udstedt af Anders Jensen
Bjerregrav lydende på 60 sletdaler, som er resten af hans patrimonium, hvorfor han pantsætter ham
en helager til den gård, som Søren Sørensens mor Anne Vognsdatter nu iboer, dateret 29/5 1671,
Anders Jensen egen hånd.

(79)

** Niels Rasmussen her sst lod fordele efterskrevne.

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(80)

** Martinus Seemand fordrede dom for dele over efterskrevne gældnere for resterende husleje.
sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Jensen Korning her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans ager, som var tilsået med
rug, hvorfra var frapløjet en halv alen, som var pløjet til Anne Andersdatters ager.

** Niels Jensen byfoged på KM og rettens vegne. efterskrevne vidnede, at for 3 uger siden var de
beskikkelsesvis hos Mikkel Prammand efter byfogdens befaling, efter klage og angivende for
Villads Rasmussen kapellan sst over Rasmus Nielsen Vorup, der han meddelte Mikkel Prammand
sakramentet, for han har slået og stødt ham i hans venstre side med et ror og på hans hoved, som
skete ved Sønderbro, og ydermere sagde Mikkel Prammand, at dersom ham noget på livet
tilkommer inden år og dag, da Rasmus Vorup dertil at svare og stå til rette efter loven.

(81)

5/6 1671.



** Laurids Christensen Mollerup hans søn Niels Lauridsen Mollerup på hans vegne stævnede Jens
Sørensen, salig Søren Knudsen forrige byfoged her sst hans søn, og hans søster Gertrud
Sørensdatter sst for 142 sletdaler efter deres salig fars derpå udgivne forpligt, da på Sødringgård,
dateret 5/8 1651, hvorimod blev fremlagt en vedersigelse, at eftersom Gud har hedenkaldt hendes
salig husbond Søren Knudsen 17/12, så har Anne Madsdatter på hendes egne og Hans Madsen
Værum på hans søsterbørns vegne tilkende givet, at de ikke efter deres salig husbond og far vil arve
eller vil svare til nogen hans bortskyldige gæld, dateret Sødringholm 17/12 1652 Anne Madsdatter
egen hånd Hans Madsen Værum egen hånd, med påskrift læst i Sødring kirke over salig Søren
Knudsens grav 17/12 1652 Rasmus Tomasen egen hånd, og derefter blev fremlagt et tingsvidne af
Gerlev herreds ting 24/1 1653, med vurdering af hvis, den salig mand efterlod sig på den anpart af
Sødringholm, han havde i forpagtning, eftersom hans enke har vedersagt arv og gæld på egne og
børns vegne, og gården straks vil kvittere, hvorefter blev afsagt dom, da arv og gæld efter deres
salig far er fragået, så kan Jens Sørensen og Gertrud Sørensdatter ikke tilkendes at betale.

(83)

** Christen Jensen Korning her sst gav last og klage over Anne Andersdatter og hendes tjenestekarl
Christen Nielsen, for han har frapløjet hans rugager og derpå gjort stor skade.

19/6 1671.

(passerede intet)

26/6 1671.

** Johan Cuur apoteker her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for resterende husleje.
sagen blev opsat 6 uger.

(84)

** Laurids Christensen Mollerup her sst fordrede dom over Peder Christensen i Ejstrup for 126
daler samt noget korn efter hans regnskabsbogs indhold. sagen blev opsat 6 uger.

** Cathrine, salig mester Hans Dehns efterleverske, her sst fordrede dom over Hans Dunckel sst for
18 sletdaler efter skiftebrevs formelding. sagen blev opsat 6 uger.

3/7 1671.

** Johan Cuur apoteker her sst fremlagde et købebrev, hvormed doktor Jens Foss sælger til ham
hans gård ved Sønderbro, som ham med hans salig hustru efter hendes salig forældre arveligt er
tilfaldet, og som han selv iboer, dateret Randers 20/8 1668, hvorefter han nu lod skøde samme
ejendom til apoteker Johan Cuur.

(86)

** Maren Nielsdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.



** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over Niels Jensen, forrige ladefoged på Vedø, og en
pige Kirsten Christensdatter, forrige tjenende sst for 138 rigsdaler efter hans regnskab. sagen blev
opsat 6 uger.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som
befandtes i den våning, som Anders Bay skomager iboede og fraflyttede.

(87)

** Anne Jørgensdatter her sst. synsmænd afhjemlede syn på hendes søn Morten Jørgensen
bådsmand hans sårmål, og han havde et stort åbent sårmål på venstre side i hans hoved, som han
beskyldte Jens Iversen, ladefoged på Clausholm, og Niels Andersen, ladefoged på Essenbækgård,
for at have gjort ham, som skete 11/6 om nattetide.

** Jens Jensen guldsmed her sst til 4.ting lod opsige til Johan Koop rådmand sst, den bod og
våning, han iboer.

10/7 1671.

** Hans von Lossow til Ristrup med en opsættelse af bytinget 29/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvorimod blev fremlagt et indlæg, underskrevet af Anne Andersdatter, salig
Poul Christensens, eftersom Hans vom Lossow har ladet hende stævne for en jordskyld af hendes
salig husbonds gård fra 1636 til 1667, hvoraf en part skal være forfaldet 13 år før hendes salig mand
tilforhandlede sig samme gård, og det, som rester deraf, siden hendes salig mand blev den ejende, er
ikke blevet fordret over skifte, da hendes salig husbond skiftede og delte efter hans salig hustru
Maren Jensdatter Bays, imellem sig hans stedbørn og hans egne børn, og langt mindre blev fordret
over skifte efter hendes salig husbonds død, hvorefter blev fremlagt en vedersigelses seddel,
hvormed Jens Lassen frasiger sig arv og gæld efter hans salig far Las Lassen vagt, dateret Randers
17/10 1670, hvorefter de øvrige gældnere blev tildømt at betale deres gæld.

(89)

** borgmester Mads Hansen her sst med en opsættelse af bytinget 29/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld, og det inden 15 dage.

** Martinus Seemand her sst med en opsættelse af bytinget 29/5 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt straks at betale deres gæld.

(90)

** Peder Lassen Hinge her sst til 4.ting lod udvise Else Kurts af den gård, hun iboer, og tilbyder,
om nogen godtfolk vil købe hvis anpart i samme Jens Guldsmeds gård, så vidt han er formynder for.

** Christence Henriksdatter lydeligt med seks høringer lod fordele Laurids Mikkelsen i Voldum for
2 sletdaler, som rester på hans forpligt.

(91)



** Henrik Schridsmeyer her sst lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Nielsen forrige ladefoged på Gesinggård lod fordele efterskrevne gældnere.

** Niels Christensen Borup lod opsige til Anne Nielsdatter, salig Niels Vorups efterleverske, her sst
den staldgård, han nu iboer.

** Peder Nielsen her sst. studiosus Mogens Pedersen Skov med fuldmagt af hans bror Reinholt
Pedersen Surland, borger i Trondheim i Norge, gav Peder Nielsen afkald for hans patrimonium,
som han har været værge for, og som Mogens Skov må annamme til hans studiers fortsættelse.

(92)

** Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over Maren Blegkone på Volden for en fin 12 alens
hørgarns drejlsdug, som hans pige leverede hende at blege, om hun ikke bør levere ham samme dug
igen.

(93)

17/7 1671.

** Anders Andersen Bay skomager lod opbyde efterskrevne løsøre, eftersom han af øvrigheden er
tilforordnet at være værge for salig Jens Christensen skomager og hans salig hustru Karen
Knudsdatters deres efterladte søn Christen Jensen, om noget godtfolk det vil købe efter vurderingen.

(94)

** Simon Sørensen her sst. synsmænd afhjemlede syn til salig Jens Nielsen Skrivers gård sst, som
hans efterleverske Lene Jensdatter og hendes søn Niels Jensen mesten tilhører, for hvis
brøstfældighed derpå fandtes, og dernæst afhjemlede de syn på den gård på Vestergrave, som også
tilhører Leje Jensdatter og hendes søn Niels Jensen.

(95)

** Johan Cuur apoteker her sst til 4.ting lod udvise efterskrevne af de boder og våninger, de iboer.

** Peder Nielsen borger her sst lod fordele efterskrevne.

24/7 1671.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(96)

** Hans Hansen kleinsmed her sst lod opsige ril borgmester Mikkel Tygesen sst den bod og våning,
han iboer.



** hr Jens Block i Borup fordrede dom over Niels Pedersen Lueskrædder her sst for 24 sletdaler
med 7 års rente, som rester på hans salig mor Maren Andersdatter såvel som på hans salig bror
Anders Pedersen deres obligation, dateret Randers 29/12 1664. sagen blev opsat 6 uger.

31/7 1671.

(97)

** Gertrud Hermandsdatter, sitzhaftig i Nielstrup, stævnede Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens her
sst, for 125 rigsdaler, som resterer på hendes obligation, dateret Randers 24/2 1666, hvorefter hun
blev tildømt at betale samme sin obligation.

(98)

** Barbara Olufsdatter, salig Niels Christensen skrædders efterleverske, her sst stævnede Jens
Christensen Mostrup i Harreslev for gæld efter hans obligation, dateret Randers 31/7 1665 ICS.
(dom er ikke indført)

(99)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansen rådmands efterleverske. synsmænd afhjemlede syn på
den smøge og vands udløb, som er imellem hendes hus, som hun iboer, og den bod, som Anders
Poulsen tilhører, som falder alt over på hendes hus og kælder, så bjælkerne er forrådnet.

(100)

** Lene Tidemandsdatter i København et stokkenævn. efterskrevne 12 dannemænd vidnede, at hun
forrige tjente Jacob Nielsen Kolding her sst for sin lære, og har desmidlertid skikket sig ærligt
troligt kristeligt og vel, så ingen ved hende noget at beskylde.

** Niels Jørgensen hattemager her sst lod opsige til jomfru Maren, salig Jacob Nielsens datter, sst
det forløfte hans hustru Kirsten Pedersdatter har lovet for til hende, anlangende et halvt års husleje
for Jens Pedersen hattemager sst, belangende den bod, han nu påboer.

(101)

7/8 1671.

** Johan Cuur apoteker her sst med en opsættelse af bytinget 26/6 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Cathrine, salig Hans Dehns her sst, og hendes søn Matias Hansen Dehn med en opsættelse af
bytinget 26/6 sidst forleden stævnede Hans Dunckel sst for 18 sletdaler efter skiftebrevs formelding,
som han blev tildømt at betale, og det inden 15 dage, eller efter dets forløb at have indvisning.

(102)



** Anne Nielsdatter, salig Niels Christensen Vorups her sst, hendes søn Christen Nielsen Vorup på
hendes vegne begærede 3.ting over Morten Mortensen sst for 6 mark, anlangende salig Jens Langs
børn, som han er værge og formynder for, som de skal være skyldig til Niels Christensen, men da
gælden ikke blev fordret over skifte, så kunne salig Jens Langs børn ikke tilkendes samme
saggivelse at betale,

** Søren Jespersen felbereder her sst til 4.ting lod opsige til oberst Hans Friis til Clausholm det
fiskeri og fiskevand, som han har i fæste, af årsag, fiskene imod forhåbning ikke disse åringer kan
bekommes af samme fiskeri, at han garnet, som dertil skal bruges, kan betale langt mindre den store
landgilde, som deraf begæres, kan længere formå at udgive, så han ikke længere dertil vil svare.

(103)

** Niels Jensen byfoged og Conrad Hygensen Lindtorm byskriver her sst lydeligt med seks
høringer lod fordele efterskrevne.

14/8 1671.

** Maren Nielsdatter her sst med en opsættelse af bytinget 3/7 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale.

(104)

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 3/7 sidst forleden stævnede Niels
Jensen, forrige ladefoged på Vedø, og talte med hans hustru Anne Cathrine, og en pige Kirsten
Christensdatter, forrige tjenende sst, og talte med hendes mor Anne Olufsdatter og med hendes
søster Karen Christensdatter, for 138 sletdaler efter hans regnskabsbog, som de blev tildømt at
betale straks uden længere ophold.

(105)

** Søren Jespersen felbereder her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

21/8 1671.

** Martinus Seemand residerende her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis sårmål og skade Jens
Mortensen Mikkel Sørensen og Peder Andersen i Overmølle ved Åbro havde, og de havde åbne
sårmål på deres næser og andre skader, som de beskyldte Christen Jensen i Handest Peder Jensen og
Borcher Jensen her sst for at have gjort dem på Randers torv.

(106)

28/8 1671.

** hr Jens Block, sognepræst i Borup, stævnede doktor Jacob Seemand, residerende medicus i
Randers, for at annamme Peder Iversens efterskrevne arv og middel til sig og forvalte, som han er
tildømt. sagen blev opsat 6 uger.



(107)

** Martinus Seemand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Martinus Seemand her sst fremlagde et skriftligt syn af bytinget 21/8 sidst forleden, og Jens
Mortensen og Mikkel Sørensen i Langå og Peder Andersen møller i Overmølle for retten sigtede og
beskyldte Peder Jensen Borcher Jensen her sst for at have gjort dem samme sårmål på Randers torv
efter synsvidnes formelding.

(108)

** Peder Sørensen i sønder Handest på Christen Jensen Husum i Handest hans vegne tilspurgte Jens
Mortensen og Mikkel Sørensen i Langå og Peder Andersen møller i Overmølle, som i foregående
syn har beskyldt Christen Jensen i Handest for slagsmål, om de for retten turde beskylde ham for
nogen af deres sårmål, hvortil de samtlige svarede nej.

4/9 1671.

** Mogens Friis greve med en opsættelse af bytinget 3/4 sidst forleden stævnede Morten Tygesen
rådmand her sst angående efterskrevne bondeskyld i Vellev by, som han har solgt til Mogens Friis,
dog uforklaret en fjerding smør og 6 skæpper havre, som Mogens Friis har tilforn bekommet af KM
indført til den gård i Vellev, Niels Poulsen tilforn har påboet, som Morten Tygesen som sin
ejendom og bondeskyld, der det dog KM tilhørte, har solgt til ham, og fremlagde KM skøde, dateret
København 18/9 1663 samt Morten Tygesen rådmands skøde til Mogens Friis, dateret 12/3 1668,
og derefter fremlagde et tingsvidne af Hovlbjerg herreds ting 10/12 1668 og et tingsvidne af
Hagsholm birketing 30/8 1671, hvori efterskrevne, som mindes op til 30 år, vidnede om
bondeskylden af samme gårde i Vellev, hvorimod Morten Tygesen fremlagde sit skriftlige indlæg,
at eftersom han hos greven ønskede at være fri for trætte og kunne nyde fred og rolighed, solgte han
til ham hans og hans børns selvejer bondegods over Enslev og Vellev byer og mark med
underliggende skove, som han kun fik 200 rigsdaler for, skønt det var værd 1000 rigsdaler, hvorved
han har givet greven god fyldest og årlig skyld, som følger, og dernæst fremlagde en
landgildeseddel, hvorefter blev afsagt dom, at Morten Tygesen bør samme fjerding smør og 6
skæpper havre at forklare, og hans udgivne skøde at fuldbyrde.

(114)

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensens efterleverske, stævnede Laurids Nielsen
Hesselbjerg borger her sst og fremlagde hans obligation lydende på 60 rigsdaler, dateret Randers
5/6 1668 Laurids Nielsen Hesselbjerg egen hånd, og dernæst fremlagde et skriftligt indlæg, hvorpå
han blev tildømt at betale hans obligation.

(115)

** hr Jens Block i Borup med en opsættelse af bytinget 24/7 sidst forleden stævnede Niels Pedersen
Lueskrædder her sst for 24 sletdaler, som rester på hans salig mor og salig brors obligation,
hvorimod Niels Pedersen fremlagde sit skriftlige indlæg, at hans salig brors brev ikke er gyldigt,
eftersom det var udgivet af en umyndig, der var 17 år, og er imod KM forordning, og desuden har
han intet arvet efter ham, idet hans brors langvarige sygdom tog alt, og fremlagde hr Hans Olufsens



seddel, at i hans salig fars kirkealmanak findes indført, at 1647 17/1 blev Peder Lueskrædders søn
Anders kristnet, samt fremlagde skiftebrev efter hans salig mor, hvorefter blev afsagt dom, eftersom
Niels Pedersen Lueskrædder fremlægger skiftebrev efter hans salig mor, dateret Randers 2/5 1666,
hvormed bevises, at han intet arvede efter hende, og da det bevises, at hans salig bror var umyndig,
da han underskrev obligationen, da kan han ikke tilkendes forskrevne gæld at betale.

(117)

** borgmester Mads Hansen. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befandtes på
det store stenhus i Kirkegyde, som salig mester Sørens børn tilhører.

** borgmester Mads Hansen. synsmænd afhjemlede syn på den bod i Transtræde, som Søren Dal
felbereder fraflyttede.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over Jens Worm sst for 6 sletdaler, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(118)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst et synsvidne (intet videre indført)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne en dom over Lene Jensdatters datter Lisbet Johansdatter
Culbars (intet videre indført)

** Jørgen Christensen prokurator på KM og Niels Pedersen Vestrup på byens vegne lyste Peder
Jensen og Borcher Jensen her sst et fuldt vold til, og opkrævede sandemænd at møde i dag 8 dage
deres ed og tov at gøre.

(119)

** Niels Christensen Borup vognmand uden Østerport gav last og klage over Anne Slagterkone her
sst og hendes to døtre Anne Jensdatter og Mette Jensdatter, for de med utilbørlige skældsord har
overfaldet ham og hans hustru på deres ære uden nogen årsag.

11/9 1671.

** borgmester Mads Hansen her sst stævnede (intet videre indført)

(121)

** borgmester Mads Hansen stævnede hans svoger Mikkel Tygesen borgmester her sst for 297
rigsdaler, han er ham skyldig efter hans regnskabsbog, hvorimod Mikkel Tygesen fremlagde sit
skriftlige indlæg, og hans regnskabsbog på hvis, Mads Hansen er ham skyldig blevet på skifte efter
salig mor Karen Mogensdatter, da arvede Mads Hansen og Maren Bendtsdatter en guldkæde på 86
rigsdaler, som Henrik de Hemmer og Jens Hofmand sig af Mads Hansen tilforhandlede, og han har
leveret til Peder Hansen Bendtsen et sølvkrus, hvorfor Mads Hansen blev skyldig til Henrik de
Hemmer og ham efterskrevne gæld. (intet videre indført)



(124)

18/9 1671.

** Maren Andersdatter her sst et stokkenævn. efterskrevne dannemænd vidnede, at for 14 år siden
da drog hendes mand Poul Tomasen Kiel bort fra hende, og lod hende sidde med hendes små børn
efter sig i stor bekymring, og desmidlertid han har været fra hende, er hun blevet besovet, og derfor
udstået kirkens disciplin, og siden har de ikke set eller hørt andet til hende, end som ærligt kristeligt
og forsvarligt er.

25/9 1671.

(125)

(passerede intet)

2/10 1671.

** Niels Mouridsen Grå forpagter på Vormstrup fordrede dom over Sidsel Rasmusdatter, salig Jens
Vognsens efterleverske her sst, med hendes børn for hendes salig mands udgivne brev, dateret
Viborg 1/1 1657 lydende på 11 daler, som er for øl, han har bekommet. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Gesing her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Nielsdatter her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(126)

** Søren Nielsen Skovgård fordrede dom over Lisbet Johansdatter, Lene Jensdatter, salig Jens
Nielsen forrige rådmand her sst, hendes datter, som er kommet i hans hus før påske, og der født et
pigebarn, som døde 6 uger senere, for efterskrevne udgifter, han har derfor har haft. sagen blev
opsat 6 uger.

(127)

9/10 1671,

** Søren Jensen Bager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Christensen Borup vognmand her sst. eftersom der skal have været faldet nogle tvistige ord
imellem Niels Christensen Borup hans hustru Maren Pedersdatter og Anne Slagterkone hendes to
døtre Anne Jensdatter og Mette Jensdatter, så fremkom de og fragik dem, ikke at have udskældt på
ære og lempe, og vidste ikke andet om dem andet end som ærligt og godt er.

(128)

16/10 1671.



** Simon Sørensen og Anders Carlsen her sst stævnede Peder Rasmussen Vissing borger sst for
gæld efter hans obligation, dateret Randers 1/2 1671, lydende på 9 sletdaler, som han blev tildømt at
betale.

** Christence Henriksdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(129)

23/10 1671.

** Bertel Andersen kræmmer her sst stævnede Niels Sørensen og Rasmus Sørensen i Uggerløse for
24 sletdaler efter deres obligation, dateret Randers 12/5 1662 NSS RSS, hvilken gæld de blev
tildømt straks at betale.

(130)

** Peder Jensen Skov her sst med en dom af bytinget 10/4 æskede 3.ting over Anker Pedersen
rådmand og Morten Brøchner sst, hans formyndere, for hans fædrene og mødrene arv, hvortil Anker
Pedersen lovede at levere ham 100 rigsdaler, og resten, når overformyndernes regnskab kan
bekommes.

30/10 1671.

** hr Christen Pedersen i Værum en dom (intet videre indført)

(131)

** Niels Jensen KM byfoged en dom (intet videre indført)

** Niels Jensen byfoged her sst et tingsvidne (intet videre indført)

(132)

** Hans Terkildsen af Ribe en dele (intet videre indført)

** Peder Jensen Skov her sst (intet videre indført)

6/11 1671.

** Peder Guldsmed ved Østerport et synsvidne (intet videre indført)

(133)

** Niels Jensen KM byfoged her sst (intet videre indført)

13/11 1671.



** Maren Jacobsdatter fremlagde et skriftligt tilbud, at eftersom Gud har bortkaldt hendes salig
mand Søren Madsen borger her sst, så stævner hun hans efterskrevne kreditorer at møde i hans
stervbo 1/10 førstkommende.

(134)

** Maren Jensdatter Tveds lod fordele efterskrevne.

20/11 1671.

** Søren Jensen Bager her sst en dom over Else Jensdatter Bager i Randers (intet videre indført)

(135)

27/11 1671.

** Niels Jensen KM byfoged her sst. synsmænd afhjemlede syn på Niels Pedersen fisker, som
havde et stort åbent blodigt sårmål i hans hoved, som han beskyldte Christen Mortensen rebslår og
hans bror for at have gjort ham.

** Peder Groersen her sst et synsvidne (intet videre indført)

(136)

** Peder Groersen her sst et klagevidne (intet videre indført)

** Anders Jern og Peder Tækker skomagere her sst (intet videre indført)

** Niels Jensen KM byfoged (intet videre indført)

(137)

4/12 1671.

** Christence Henriksdatter, salig Poul Skovs efterleverske, (intet videre indført)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansen rådmands, (intet videre indført)

(138)

** borgmester Mads Hansen her sst (intet videre indført)

** Niels Jensen KM byfoged (intet videre indført)

** Niels Pedersen Vestrup her sst (intet videre indført)

(139)



** Søren Jonsen borger her sst (intet videre indført)

** Bertel Andersen kræmmer her sst lod fordele efterskrevne.

11/12 1671.

** o herre Jesu fin
jeg beder dig ved ånden din
regere pennen min
min sjæl uden våde
og min næste uden skade.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd.

(2)

8/1 1672.

** Johanne Mikkelsdatter, nu indvånerske i Århus, salig Jens Nielsens, forrige forpagter på
Gesinggård, fordrede dom over mester Christian Piper bartskær her sst for 150 rigsdaler efter hans
obligations formelding, som hendes salig mand på skifte efter salig borgmester Niels Mogensen her
sst er udlagt, og fremlagde samme obligation, dateret 6/2 1662, og derefter fremlagde en
overdragelse af 14/1 1667 fra Karen Madsdatter, salig Niels Mogensens, til Jens Nielsen af samme
obligation, hvorimod Christian Piper fremlagde specifikation på hvis, han havde betalt på sin
obligation til salig Jens Nielsen og hans hustru Johanne Mikkelsdatter, hvorefter blev afsagt, at
Christian Piper bør betale hvis, han rester med.

(4)

** Søren Jensen Bager med høringer lod fordele efterskrevne.

** Peder Lassen licentiat i København KM råd fordrede dom over Christen Nielsen i Hviding for
resterende stedsmålspenge 10 sletdaler.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens efterleverske, her sst fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(5)

** Niels Jensen byfoged her sst på KM vegne gav last og klage over Anders Jensen Peder Tækker
og Hans Tobiasen for bordagsdomme, som nu for retten aftingede for deres forseelse.

** Søren Pedersen skomager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.



15/1 1672.

(6)

** Elisabet Henriksdatter, salig hr Christen Johansens efterleverske, her sst stævnede Anders
Mogensen Grave hospitalsforstander sst for dom, og fremlagde Frederik den tredies
benådningsbrev, at hr Christen Johansen årligt skal nyde 40 sletdaler af hospitalets indkomst,
dateret København 31/8 1666, og dernæst i rette lagde hendes skriftlige indlæg, hvori hun begærer
hendes salig mands resterende løn for 4 år, 160 sletdaler, da hun med 4 små faderløse børn befinder
sig i stor besværing, dateret 15/1 1672, og dernæst fremlagde en revers, hvori Anders Mogensen
efter KM befaling til ham 27/11 1671 lover at betale den resterende løn efter KM benådningsbrev af
31/8 1666, når hospitalets indkomst dette år er indsamlet, dateret 27/11 1671 Anders Mogensen
Grove, hvorimod blev fremlagt et KM brev med befaling til Anders Mogensen om at betale Elisabet
Henriksdatter hendes salig mands resterende løn, dateret 6/9 1671, hvorefter blev fremlagt en
anordning, som af lensmanden og bispen gjort er, angående hospitalets indkomst, at da der fattes 24
lemmer i hospitalet efter fundatsen, hvorfor de ikke har fået den genant, som tilforn blev givet af
Dronningborg Silkeborg og Havreballegårds amter, så har de med hr Christen Johansen sluttet og
samtykket, at han for 1666-67-68-69 kan nyde 100 daler af de 500 daler, Anneken Bertelsdatter
arveligt er tilfaldet efter Martinus Seemands første salig hustru, når hun ved døden afgår, men
derefter at nyde årligt 40 sletdaler, samt efterskrevne specier, som årligt gives ham til sin
underholdning, dateret 20/7 1670, og derefter fremlagde en supplikation til KM angående
prinsessestyr, som forrige hospitalsforstander hos bønderne har oppebåret, men ikke derfor på
tilbørlige steder klareret, hvorfor de trues med eksekution, og derefter fremlagde KM svar på
samme supplikation, at de indsender hospitalets regnskab til kancelliet, hvorefter blev fremlagt en
kvittering på efterskrevne specier, som hr Christen Johansen og efter ham hans enke har bekommet,
og derefter blev fremlagt en beskikkelse til Elisabet Henriksdatter med tilbud om at annamme 100
sletdaler, hvormed hun da ikke var fornøjet, men ville i morgen ville give ham svar, og for det
sidste fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at Anders Mogensen bør for de 100
dalers levering så vidt fri at være, og hvis hun med rette ydermere retmæssigt kan tilkomme på
hendes salig mands resterende løn, da bør Anders Mogensen af hospitalets indkomst betale det uden
videre ophold.

(12)

** doktor Matias Broberg på Sjelle skovgård med en opsættelse af bytinget 18/12 1671 stævnede
fru Anne Lykke, salig Peder von Gersdorfs efterleverske, her sst for 250 rigsdaler med rente, og
fremlagde hendes obligation, hvori Anne Lykke, salig Peder von Gersdorfs, til Søbygård gør
vitterligt, at hun af vitterlig gæld skyldig er være Kirsten Lauridsdatter, salig Hans Pedersens i
Århus, 300 rigsdaler, som hun hende lånt har, og som hun og Niels Lykke KM ritmester en for alle
som selvskyldnere lover at betale, dateret Århus 24/6 1652, hvorpå fandtes afskrevet 50 rigsdaler,
og dernæst fremlagde hendes missive til doktor Matias, at det er hende umuligt at tilvejebringe
penge til at betale gælden, men Gud kender hendes hjerte til at betale hvem, hun er skyldig, dateret
Randers 20/1 1671, og derefter blev fremlagt Matias Brobergs skriftlige indlæg, og derefter
fremlagde en opsigelse på samme obligation, hvorefter hun blev tildømt at betale sin udgivne
obligation.

(14)



** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst stævnede hr Poul Jensen sognepræst i Gerlev for dom
angående gæld efter hans efterskrevne obligation, dateret 10/2 1666 Poul Jensen Mostrup, som han
blev tildømt at betale.

(15)

** Hans Pedersen Torngård her sst fordrede dom over Søren Nielsen snedker for gæld. sagen blev
opsat 6 uger.

** Margrete Hansdatter, salig Hans Pedersen, her sst fordrede dom for dele over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(16)

** Anders Jensen Gesing her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(17)

** Laurids Nielsen Hesselbjerg fordrede dom over Jens Tomasen degn i Dalbyneder for 7 daler.
sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(18)

** Hans Knudsen handskemager her sst fordrede dom over Knud Tomasen i øster Velling for 3
mark. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen rådmand her sst. Elisabet Henriksdatter, salig hr Christens sst, tog ham i
hånd, at han ville være hendes lovværge i den sag imellem hende og Anders Mogensen.

** Anders Mogensen Grove forstander lod fremlægge for retten 100 sletdaler i mønt, som Elisabet
Henriksdatter fuldmægtig på hendes vegne annammede, og lovede at give ham kvittering derfor.

22/1 1672.

** borgmester Mikkel Tygesen fremlagde et skriftligt syn med taksering af salig Jacob Bendtsens
forrige ejendom. varsel til Mikkel Tygesens svoger borgmester Mads Hansen sst.

(19)

** borgmester Johan Steenbeck. efterskrevne vidnede, at de 11/10 sidst forleden på Støvring
herreds ting så, at Rasmus Pedersen i Vindbylund ikke fremlagde for retten flere dokumenter end
som hans indlæg, så og et stedsmålsbrev af Hans Nielsen på Skovsgård udgivet, i den sag med
borgmesteren om et stykke eng, kaldes Krogen, som omtvistes.



(20)

** Søren Snedker her sst fordrede dom over Hans Pedersen rytter sst for hvis, han ham skyldig er.
sagen blev opsat 6 uger.

(21)

29/1 1672.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst lod fordele efterskrevne.

** Jacob Andersen Prim her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(22)

** Peder Jensen Gerlev her sst lod fordele efterskrevne.

** Maren Tveds her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne.

** Maren Jensdatter Tveds her sst lod fordele efterskrevne for deres faldsmålsbøder.

(23)

** Niels Pedersen Vestrup her sst med en opsættelse af bytinget 4/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for hvis, de er ham skyldig, hvorimod nogle ved ed benægtede ikke noget
skyldig at være, hvorefter blev afsagt dom: de, der benægter gælden, bør være fri, men de andre bør
betale deres gæld inden 15 dage.

(24)

** Niels Jensen byfoged med en opsættelse af bytinget 4/12 sidst forleden stævnede Christen
Mortensen og hans bror Christen Mortensen rebslår her sst for deres anparts voldsbøder for
slagsmål på Niels Pedersen fisker, og fremlagde et synsvidne på hans sårmål og skade i hans hoved,
og dernæst fremlagde et forlig imellem dem, dateret 15/11 1671, hvorefter blev afsagt, at de bør
deres voldsbøder til KM og Randers by at betale.

(25)

** Jens Pedersen i Granslev begærede tingsvidne og fremlagde en seddel af borgmester Mikkel
Tygesen udgivet, at eftersom salig Jens Jensen har bekommet hos Niels Møller en otting smør for 2
sletdaler, kort før han døde, som hans bror Niels Jensen ubevidst forglemte at indføre i skiftebrevet,
hvorfor befandtes Niels Pedersen, som børnenes formynder, at han ville straks betale samme smør.

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske, her sst fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.



(26)

5/2 1672.

** Mads Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 1/12 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(27)

** Jens Mogensen i Alstrup med en opsættelse af bytinget 11/12 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for hvis, han som lovværge har at indfordre på de umyndiges vegne, efter
skiftebrev 7/1 1671 efter salig Maren Jensdatter Havrums her sst, som de blev tildømt at betale.

** Jørgen Christensen prokurator her sst med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(28)

** Christen Hornbæk lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne.

** borgmester Christian Spormand i København lod fordele efterskrevne.

** Niels Poulsen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Jensen Korning her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(29)

** Svend Iversen her sst. efterskrevne vidnede, at i den sidste skadelige ildebrand sst, som skete om
natten mellem 27/11 og 28/11 1671, da opbrændte det hus, han iboede i Løjborggård sst, med alt
det, han havde, så han næppelig med sin fattige hustru og små børn undkom med livet, så han nødes
derfor til at besøge Gud og godtfolk om hjælp i Jesu navn, om de for Guds og denne kundskabs
skyld ville være ham noget behjælpelig af medynk, for Gud vil det rigeligt igen belønne.

** Mette, Peder Ungermands her sst lod opsige den bod, som hun sidst iboede, til Søren Andersen
rådmand,.

12/2 1672.

** Martinus Seemand her sst fremlagde en obligation, udstedt af  mester Oluf Sørensen, latinske
skolemester sst, til Martinus Seemand, ridefoged over Estrup, lydende på 100 rigsdaler, dateret
Randers 24/1 1668, med påskrift, at han pantsætter Martinus Seemand fire agre, som hører til gård i
Hovmeden, han iboer, dateret Randers 8/1 1672, og derefter blev fremlagt Oluf Sørensens fuldmagt
til hans bror hr Hans Sørensen Ørsted, Guds ords tjener til skt Mortens kirke sst, til at overdrage
samme fire agre til Martinus Seemand som et brugeligt underpant, dateret 8/2 1672, hvorefter hr
Hans Sørensen fremkom og overdrog samme fire agre til Martinus Seemand.

(31)



** Anders Mogensen Grove forstander her sst. synsmænd afhjemlede syn på Niels Rasmussen, et
hospitalslem, som ved Sønderbro af ulykkelig hændelse er udfaldet og druknet, og der var ingen
dødelige slag eller sårmål på hans legeme.

(32)

** borgmester Mads Hansen lod udvise Niels Nielsen Lem af den bod og våning, han iboer.

** Christen Lauridsen Mollerup på sin mor Anne Nielsdatter, salig Laurids Christensen Mollerups
efterleverske, fremlagde en opsættelse af Sønderlyng herred 11/12 1666, hvori Søren Christensen
benægtede ikke at have lovet for sin fars gæld, Anders Nielsen at tale minde, hvorefter han
begærede tingsvidne.

** Christen Lauridsen Mollerup på sin mor Anne Nielsdatters vegne fordrede dom over Christen
Sørensen i Rigtrup for 53 daler, han hans salig far Laurids Christensen Mollerup skyldig er efter
regnskabsbøger. sagen blev opsat 6 uger.

** Christence Henriksdatter her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Nielsen stadstjener her sst ganske og aldeles vedersagde den pige Kirsten Jensdatter, som
forleden tjente ham, at han hverken ville gælde eller svare hende i nogen måder, og for retten
forsvor hende ikke at nyde noget efter ham efter denne dag.

(33)

** Peder Christensen prokurator lydeligt lod fordele efterskrevne.

19/2 1672.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens her sst, med en opsættelse af bytinget 8/1 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de er hende skyldig, som de blev tildømt at betale.

(34)

** borgmester og råd her sst fordrede dom over efterskrevne personer, og fremlagde et rådhusvidne
af 29/1 1672, hvortil magistraten havde indstævnet efterskrevne, eftersom magistraten i samtlige
borgeres nærværelse i rådhuset 9/1 vedtog og samtykkede, at ingen skulle sælge øl ringere end et
stob øl for 3 skilling, og en potte øl for 1 1/2 skilling, og tvært imod samme vedtægt har forskrevne
borgere solgt af deres huse i stobe og potter til hver stob øl for 2 skilling, hvorfor de bør at stande til
rette, og Mette Madsdatter vidnede, at hun blev af fem borgere skikket til efterskrevne borgerhuse,
om de imod deres vedtægt ville sælge deres øl for 2 skilling stoben, og de solgte alle deres øl for
potten 1 skilling, og satte nu i rette, om de ikke derfor burde at betale 10 rigsdaler. sagen blev opsat
4 uger.

(35)



** Christen Olufsen skrædder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, hvoraf nogen mødte
og benægtede gælden, hvorefter blev afsagt dom, at de, der ikke er mødt til gensvar, bør betale
deres gæld.

(36)

** Søren Pedersen skomager her sst hans søn Mads Sørensen skomager sst, med en opsættelse af
bytinget 8/1 sidst forleden, stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Søren Pedersen skomager her sst hans søn Mads Sørensen fordrede dom over Peder Andersen
for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(37)

26/2 1672.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over Niels Andersen, forrige ladefoged på
Essenbækgård og nu boende i klostret, for 16 daler. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Mogensen Grove til Randers hospital fremlagde et skriftligt syn af bytinget 12/2 1672 på
Niels Robdrup hospitalslem, som var druknet, hvorpå sandemænd gjorde deres ed og tov, og svor
ham hans egen banemand.

(38)

** Anders Jensen Gesing her sst med en opsættelse af bytinget 15/1 1672 stævnede efterskrevne
gældnere for hvis, de er ham skyldig, og de blev tildømt at betale deres gæld.

(39)

4/3 1672.

** Peder Christensen prokurator her sst med en opsættelse af bytinget stævnede Lene Jensdatter,
salig Jens Nielsens efterleverske, for 42 daler for adskillige rejser og tingsforretninger, og hans
datters løn for to år, og han fremlagde hans regnskabsbog, hvorefter der blev afsagt, da han det ikke
anderledes beviser, end forrige befindes indført, så kan hun ikke tilkendes at betale det fordrede,
men alene hvis ham kunne tilkomme efter dannemænds afsigt, og det inden 15 dage.

(40)

** Anne Nielsdatter, salig Niels Vorups efterleverske her sst, fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Karen Pedersdatter her sst lydelige med seks høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

(41)

** Mads Nielsen skomager her sst lod fordele efterskrevne gældnere.



11/3 1672.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg lod fordele efterskrevne for gæld.

** Kirsten Madsdatter, salig Clemend Clemendsens højtbedrøvede efterleverske i Skanderborg,
fordrede dom over Jesper Christensen tømmermand her sst. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

** Peder Pedersen skrædder her sst fordrede dom over Anne Jensdatter, salig Vogn Madsen Bagers
efterleverske sst for 23 tønder byg. sagen blev opsat 6 uger.

18/3 1672.

** grev Mogens Friis til Favrskov og Boller hans fuldmægtig fremstillede en person, Peder Olufsen,
og fremlagde en tilbudseddel, indeholdende, at som en prammand af Randers, Mads Olufsen Trang,
berettes at for nogen tid siden skal være slået i Årup mølle, hvoraf han siden skal være død blevet,
og samme slag beskyldes Peder Olufsen for, som opholder sig på Frisenborg gods, men der er ikke
brugt den ringeste proces imod ham, hvorfor prammandens svoger søster og brødre, når
underskriveren har været i Randers, er kommet til ham med en hob ukvems og trusselsord,
foregivende, at man på grevens gods samme manddræber etc, hvorfor han herved tilbyder den
dræbte prammands venner, om de har noget bevis på, at Peder Olufsen er skyldig, da at fremstille
ham for retten på bytinget, om de vil have noget med ham at bestille, Skiblund 11/3 1672 Christen
Blichfeld, hvorefter blev af byfogden påråbt, om nogen af de eftermælende ville have noget dertil at
svare, hvortil Tomas Nielsen kleinsmed svarede, at de fattige folk havde ikke forråd processen at
udføre, eller dem dermed at befatte.

(43)

** Niels Jensen byfoged her sst på KM vegne fordrede dom over efterskrevne personer, som har
forseet sig i løsagtighed, som blev tildømt at betale deres lejermålsbøder.

(44)

** Simon Sørensen borger her sst fordrede dom over Jørgen Kobbersmed sst på Niels Jensens
vegne, som han er formynder for, for resterende et års husleje af en halvgård på Vestergrave. sagen
blev opsat 6 uger.

** Peder Jensen Gerlev her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

26/3 1672.

** Christen Nielsen Prim her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(45)



** Hans Mikkelsen hattemager i Århus fordrede dom over borgmester og råd samt overformyndere
her sst anlangende hans fædrene arv, som ham skal være tilfaldet efter hans salig far Mikkel
Kobbersmed, som boede og døde sst, og formener, de bør ham skiftebrevet at levere, og efter dets
indhold erstatte ham kapital og rente, hvorimod blev fremlagt et skriftligt vidnesbyrd, hvor
efterskrevne vidnede om Mikkel Clausen kobberslår og hans hustru Anne Hansdatter, at nogle år
efter den gamle kejserlige krig kom de til Randers, hvor de sad i armod, og da han døde, efterlod
han sig armod, og hans efterladte hustru sad i armod og fattigdom med mange små børn, som hun
ved stor besværing opfødte, og efter de var kommet ud til godtfolk at tjene, sad hun hen nogle år i
stor armod, og blev mange godtfolk skyldig, og da der nogle gange skulle gøres udlæg, var der ikke
middel til dommens fyldestgørelse, hvorefter blev fremlagt borgmester og råds indlæg, at der ikke
findes registrering eller skiftebrev på ham eller hans hustru, hvorefter der blev afsagt dom, at da
hans salig far ikke var borger, og han og hans hustru nogen formue sig skal have efterladt, så kan
borgmester og råd ikke tilkendes ham hans fædrene arv at erstatte.

(47)

** Anne Nielsdatter, salig Niels Christensen Vorups, lod fordele efterskrevne.

** Barbara Olufsdatter, salig Niels Christensen skrædders her sst, hans efterleverske med seks
høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(48)

** Christen Andersen af Århus. synsmænd afhjemlede syn på hans sår, som han beskyldte Hans
Terkildsen for at have gjort.

** Lene Jensdatter her sst med en opsættelse af bytinget 20/1 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** borgmester Mads Poulsen. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som befindes på
salig Niels Bagers gård på Brødregade.

(49)

1/4 1672.

** Christen Andersen af Århus. efterskrevne vidnede, at han og Hans Terkildsen af Ribe kom i
diskussion, hvorefter Hans Tomasen greb Christen Andersen i håret med den ene hånd, og slog ham
i næse og mund med den anden.

(50)

** Christen Andersen af Århus gav last og klage over Hans Terkildsen af Ribe, for han overfaldt
ham.

** Christen Andersen af Århus. Jørgen Christensen på hans samt KM og borgmester og råds vegne
lyste et fuldt vold over Hans Terkildsen af Ribe, for han overfaldt ham.



** Mads Sørensen skomager på hans far Søren Pedersens vegne med en opsættelse af bytinget 19/2
sidst forleden stævnede Peder Andersen i Vore for 20 sletdaler, som han hans salig hustrus vegne er
ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(51)

** Christen Olufsen skrædder her sst med en opsættelse af bytinget 19/2 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, hvoraf nogle benægtede gælden, hvorefter de andre indstævnede blev
tildømt at betale gælden.

** Johan Koop rådmand her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(52)

15/4 1672.

** Christen Nielsen Prim skomager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

** Anne Nielsdatter, salig Niels Vorups efterleverske her sst, med en opsættelse af bytinget 4/3
sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(53)

** Peder Christensen prokurator her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Andersen af Århus begærede fylding på sandemænd at gøre deres ed og tov, men da
sandemændenes fortovsmand ikke var hjemme, blev sagen opsat 8 dage.

22/4 1672.

** Kirsten Madsdatter, salig Clemend Clemendsens efterleverske i Skanderborg, med en opsættelse
af bytinget 11/3 sidst afvigte stævnede Jesper Christensen tømmermand her sst for resterende
husleje 30 daler, som han blev tildømt at betale.

(54)

** Christen Andersen af Århus fremlagde et synsvidne af bytinget 26/3 sidst forleden og et
vidnesbyrdsvidne 1/4 sidst forleden samt et klagevidne af 1/4 sidst forleden, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov således, at da det med synsvidne ikke bevises, at Hans
Terkildsen af Ribe har gjort Christen Andersen af Århus enten blåslag eller åbne sårmål, så vidste
de ikke at sværge ham vold over, men fri.

(55)

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst fordrede dom over Edel Jensdatter i Sandby, salig Mogens
Frandsens hustru, for 6 daler, hun ham på den umyndiges vegne, som han er værge for, skyldig er.
sagen er opsat 6 uger.



** Laurids Envoldsen skræddersvend her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans sår, og han havde
et hugget sår på den venstre tommelfinger, som han beskyldte Jens Brændevin skomagersvend for
at have gjort.

** Laurids Envoldsen skræddersvend her sst. efterskrevne vidnede, at Jens Brændevin kom løbende
hastigt med en dragen degen op til Laurids Envoldsens dør og huggede to eller tre gange uden
nogen skyld.

(56)

** Jens Brændevin og Niels Bertelsen skomagersvende. efterskrevne vidnede, at Laurids Envoldsen
ville trænge Niels Bertelsens kårde fra ham og slog ham til jorden, og da fik han den skade i sin
hånd.

(57)

** Niels Jensen byfoged begærede 3.ting over Christen Mortensen og hans bror Christen
Mortensen, efter dom af bytinget 29/1 1672.

29/4 1672.

(58)

** Niels Pedersen Vestrup til 4.ting tilbød alt hvis efterskrevne gods og løsøre, som salig Jens
Jensen Tveds børn efter skiftebrev, dateret 30/3 1671, er tilfaldet, og som Niels Pedersen er
formynder for.

(59)

** Peder Christensen prokurator her sst og Christen Christensen Lem fordrede dom over Anders
Jensen Bjerregrav for 6 daler, som han er dem skyldig på hans løn, hvilket han benægtede. sagen
blev opsat 6 uger.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over Peder Christensen prokurator her sst for
husleje af den gård, han har i brug. sagen blev opsat 6 uger.

6/5 1672.

(60)

** doktor Laurids Jespersen her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som kunne
findes i salig Jens Mogensens gård her sst

** Jens Brændevin og Niels Bertelsen skomagersvende her sst. efterskrevne vidnede om
klammeriet, hvor Laurids Envoldsen fik en skade i sin hånd, men de så ikke, at Jens Brændevin
gjorde ham nogen skade.



(61)

** Laurids Envoldsen skræddersvend gav last og klage over Jens Brændevin skomagersvend for
den skade, han gjorde ham på hans venstre hånd, og over Niels Bertelsen skomagersvend for åben
hugget skade inden i hans hånd.

** Laurids Envoldsen lyste et fuldt vold over Jens Brændevin og Niels Bertelsen skomagersvende
for de sårmål, de gav ham uden skyld.

(62)

** Niels Jensen byfoged med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Jens Nielsen Brændevin benægtede ved højeste helgens ed, at han ikke har gjort Laurids
Envoldsen nogen skade.

13/5 1672.

** Laurids Envoldsen skræddersvend. efterskrevne vidnede om hans klammeri med Jens Brændevin
og Niels Bertelsen.

(63)

** Simon Sørensen handelsmand her sst fordrede dom over Jørgen Pedersen kobberslår efter en
opsættelse af bytinget 18/3 1672 ,for resterende husleje 6 daler, som han for retten betale.

** borgmester Christian Spormand på Christianshavn fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

20/5 1672.

** Laurids Envoldsen skræddersvend her sst. synsmænd afhjemlede syn på de sår, han havde på
begge hænder, som han beskyldte Jens Brændevin og Niels Bertelsen skomagersvende for at have
gjort, og dernæst fremlagde nogle vidnesbyrds vidner, og dernæst fremlagde et klagevidne og et
sandemænds opkrævelsesvidne, og for det sidste et vidnesbyrdsvidne, hvortil Poul Bertelsen
skomager her sst på Jens Nielsen Brændevin og hans bror Niels Bertelsens vegne fremlagde
vidnesbyrds vidner, og for det sidste et benægtelsesvidne, og efter sandemændene fyldtes til deres
ed og tov at gøre, fremkom de og gjorde deres ed og tov, at da det ikke bevises, at Jens Brændevin
og Niels Bertelsen har gjort Laurids Envoldsens hans skade, så vidste de ikke at sværge dem nogen
vold over, men svor dem fri.

(68)

** borgmester og råd her sst stævnede Sidsel Nielsdatter, Peder Rasmussen vognmands
efterleverske, for dom for agerleje, hendes salig mand rester med for 4 år 16 daler, som hun blev
tildømt at betale.



** ritmester Dibschytz fordrede dom over Gertrud, salig Baltser korporals efterleverske her sst, for
10 sletdaler, han har oppebåret af hans ryttergårde, som han ikke har gjort rigtighed for. opsat 14
dage.

** Christen Lauridsen skrædder her sst beklagede sig, hvorledes Nicolaus Quintoller og Peder
Sørensen her sst har udskældt ham for en skælm, hvortil de svor, at de havde aldrig sagt de ord, og
de ikke vidste med ham andet, end som en ærlig mand vel egner sømmer og anstår.

(69)

** Jens Jensen Gram her sst. efterskrevne vidnede, at i den sidste skadelige ildebrand natten mellem
27/11 og 28/11 1671 da brændte den bod, han iboede i Lyborggård her sst, med alt det han havde,
hvorfor han er gerådet i elendighed, og nødes derfor at besøge Gud og godtfolk om hjælp.

** Jørgen Christensen prokurator her sst begærede 2.ting over Hans Knudsen handskemager for 4
sletdaler, han Gertrud Pedersdatter skyldig er for en seng, hvortil han svor, at sengen var ham
pantsat for 2 sletdaler, som hun fik, før han tog sengen.

3/6 1672.

** borgmester Mads Hansen stævnede Niels Simonsen sadelmager her sst for hans anparts forløfte
for 40 sletdaler, som han har godsagt for hans bror Christen Simonsen buntmager sst efter hans
forpligt 16/3 1665, som han blev tildømt at betale.

(70)

** Niels Simonsen sadelmager her sst Christen Simonsen buntmager sst for dom for 17 daler, som
er hans anparts forløfte af 40 sletdaler, han har godsagt for sin bror Christen Simonsen til
borgmester Mads Hansen, som han blev tildømt at betale.

** Kirsten Madsdatter, salig Clemend Clemendsens i Skanderborg, lod fordele Jesper Christensen
tømmermand her sst for resterende husleje.

(71)

10/6 1672.

** Peder Jørgensen snedkersvend her sst. synsmænd afhjemlede deres syn, som de havde foretaget i
Jørgen Jensen snedkers hus på hans søn Peder Jørgensen hans sårmål, og han var hugget indtil benet
på den ene arm og hånd og på issen og hans tøj var blodigt, så det var ynkeligt at se, hvilken store
skade og overlast han beskyldte en rytter Hans Hofmand, som ligger her sst.

(72)

** Johan Cuur apoteker her sst fordrede dom over Anders Knudsen Remmer sst for 6 dalers
resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

17/6 1672.



** borgmester Mads Hansen her sst til 4.ting med lodsedler opbød og tilbød, om nogen godtfolk
ville købe noget af det børnegods, som salig mester Sørens børn er tilfaldet efter deres salig
forældre, nemlig Aksel Sørensen Hans Sørensen Bendt Sørensen Niels Sørensen Jesper Sørensen
Søren Sørensen Maren Sørensdatter, så kan de få det for det, som det er vurderet for. varsel til hr
Hans Olufsen sognepræst sst.

** Jens Andersen kræmmer her sst fremlagde et købebrev, hvormed Aksel Mogensen Skov,
forvalter på Hald, sælger til ham den gård på Storegade, som hans salig forældre Mogens Mogensen
Skov og Mette Akselsdatter påboede, hvoraf en 4.part er tilfaldet ham efter hans salig mor efter
skiftebrev, og en 4.part efter hans salig bror Mads Mogensen, og en 4.part har han sig af hans
svoger salig Jørgen Madsen tilforhandlet med den 4.part som hans bror ung Mogens Mogensen
Skov i København var berettiget, hvorefter han skødede samme ejendom til Jens Andersen.

(74)

** Henrik Bertelsen Klock instrumentist i Århus fordrede dom over Andreas Holst og Jacob
Wander instrumentister her sst, formedelst de i langsommelig tid, siden han fik KM privilegium
indeholdende, ham alene og hans folk og ingen anden i stiftet, uden hans tilladelse sig dertil at lade
bruge, alligevel har Andreas Holst og Jacob Wander imod advarsler og forbud uden hans tilladelse
antaget adskillige bryllupper og værtskaber i stiftet og derfor taget betaling, ham på sit privilegium
til skade, hvorefter blev fremlagt KM brev, at han har 2/10 1665 bevilget, at Christoffer Bertelsen
trompeter i Århus, at må lade bruge med hvis instrumenter, han lært har, hos enhver, som begærer
det, og har desuden af sær kongelig mildhed bevilget, at Henrik Bertelsen Klock, som ved KM brev
14/7 1662 er bestilt til at være musicus instrumentalis i Århus, skal herefter alene, og ingen anden
uden hans minde, i Århus købstad og Århus stift sit embede fyldestgøre, og hans hustru Dorte
Tidemands i lige måder efter hans død, dateret København 16/4 1668, og derefter fremlagde en
beskikkelse til musikanterne i Randers angående samme sag, og derefter fremlagde et tingsvidne af
Århus byting 6/6 1672, hvori Adam Jespersen og Gert Wendt af Randers vidnede, at Jacob Wander
og Andreas Holst havde gjort Henrik Klock forfang i hans bestilling i Århus stift, nemlig i Haslund
præstegård til hr Anders Andersens første messe og trolovelse, da var mester Henrik selv tilstede
med sine folk og præsenterede sin tjeneste, da var alt bemeldte to af Randers der og lod sig bruge
imod hans vilje, hvilket de også har gjort andre steder, og hr Laurids Sommerfeld af Grundfør
vidnede, at de samme opvartede til hans bryllup, som stod i Galten præstegård, hvorimod blev
fremlagt KM bestallingsbrev af 22/9 1670 til Jacob Wander og Andreas Holst, og Henrik Bertelsen
lod fremlægge KM konfirmationsbrev af 16/6 1671, og hans skriftlige indlæg, hvorimod Andreas
Holst og Jacob Wander lod fremlægge KM bestallingsbrev og konfirmation, hvorefter blev afsagt
dom, Andreas Holst og Jacob Wander bør pligtig at være dem underdanigst at rette og forholde
efter KM til Henrik Klock meddelte privilegium.

(79)

** doktor Niels Bendtsen af Ålborg lod vurdere en kakkelovn, som blev sat for 16 daler, som var
ham pantsat af Karen Hansdatter Gynthers, som blev tilbudt at indløse den.

** Karen Frandsdatter, salig Søren Bagers efterleverske, her sst et afkald. Anders Jensen, barnfødt
her sst, gav hende afkald for den arv, som han efter hans salig far Jens Andersen fordum borger her
sst arveligt var tilfaldet, som hans formynder Søren Jensen Bager havde under værgemål.



(80)

** Peder Knudsen snedker her sst et afkald på Lene Jensdatters vegne. Jørgen Jacobsen
guldsmedesvend Johan Johansen Culbars Frederik Johansen Culbars og Niels Andersen i Essenbæk
kloster på hustru Elisabet Johansdatters vegne gav deres mor Lene Jensdatter afkald for den arv og
arvepart i den halvgård på Vestergrave, som de arveligt er tilfaldet efter deres salig far Johannes
Jørgensen Culbars, som boede og døde i Århus.

(81)

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst et afkald. Elisabet Johansdatter gav ham afkald for al hvis
tilfaldne arvepart, hun var tilfaldet efter hendes salig far Johan Johansen Culbars, som boede og
døde i Århus.

24/6 1678.

** grev Mogens Friis. birkefoged Anders Clausen på hans vegne mødte med en person Peder
Olufsen, som han tilbød de eftermælende, den afdødes frænder, om de ville have noget med ham at
befatte, og fremlagde et indlæg af Christen Blichfeld, og fremlagde et tingsvidne af Frisenborg
birketing 14/5 1672, hvor Peder Jensen møller i Overmølle ved Årup vidnede, at han var i møllen i
en anden stue, da Mads Trang blev slået, men han kan ikke mindes, hvad dag det var eller tid på
dagen, for han er så gammel og vankundig mand, og han vidste ikke, hvem der havde slået ham, før
hans datter Kirsten Pedersdatter møllerkone sagde ham, at Peder Olufsen havde slået ham, hvorefter
Christen Jensen i Vellev vidnede, at han kom sammen med Peder Olufsen af Vellev til møllen, og
en times tid efter kom Mads Trang ind, som købte en halv potte mjød og satte sig på et skrin ved
sengen, og da hørte han, at Peder Olufsen slog Mads Trang med en jern ildskovl, så han faldt om på
gulvet, og Christen Jensen tog ham op og bandt et håndklæde om hans hoved, og han hørte ham
ikke tale siden, men om det var af slaget eller han var drukken, vidste ham ikke, hvorefter de kørte
ham til hans pram, og han hørte, at han levede 6 eller 7 dage derefter, og Peder Olufsen vidnede, at
Mads Trang søgte ham med en kniv, hvorfor han holdt en liden ildskovl imellem, og havde en lille
glød på, og drak en pibe tobak med, og da faldt Mads Trang op til et skab, og benægtede ved sin ed,
at han ikke gjorde ham hans skade, og andre vidnede, at de ikke så, at Mads Trang havde en kniv.
varsel til efterskrevne, der iblandt Peder Andersen møller og hans hustru Kirsten Pedersdatter og
hendes far Peder Jensen i over Årup mølle og Peder Olufsen i fængsel på Frisenborg, og fremkom
eftermålsmænd Niels Dalsgård og Jens Olufsen Trang her sst og af byfogden begærede jern og
fængsel til Peder Olufsen, som svarede, at deres begæring skulle efterkommes, hvorefter han blev
indsat i byens fængsel.

(87)

** borgmester Mads Hansen stævnede efterskrevne gældnere, som er salig mester Søren Hansens
børn skyldig, som han er tilforordnet værge og formynder for, der iblandt Edel Jensdatter, salig
Mogens Frandsens efterleverske i Sandby, hvorimod nogle benægtede gælden, hvorefter blev afsagt
dom: de, der ikke benægter gælden, bør betale inden 15 dage.

(88)



** Niels Jensen byfoged stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(89)

** Jørgen Jensen snedker her sst. Niels Andersen Lime vidnede, at han på Randers gade så Hans
Hofmand og Hans Jochum stod med dragne degener over Peder Jørgensen snedkersvend, og da
imidlertid fik han sin skade, og nu beskyldte han selv Hans Hofmand for sin største skade.

** Jørgen Jensen Snedker lyste Hans Hofmand og Jochum Soldat et fuldt vold til for sårmål og
skade, de hans søn gjort har.

(90)

** Hans Hofmand rytter her sst. efterskrevne vidnede, at Peder Jørgensen snedkersvend kom
løbende på gaden og svingede en kniv over hans hoved, og da han kom til Hans Hofmands dør,
råbte han, kom ud din tyv skælm og hundsvot, og da kom Hans Hofmand ud med en dragen degen
og slog ham med den flade side af klingen, men Peder Jørgensen kom ind på ham, og de kom
omkuld, og da kom der en soldat løbende med en dragen degen, hvormed han huggede Peder
Jørgensen, så Hans Hofmand gjorde ham ingen skade.

(91)

** Edel Jensdatter i Sandby, salig Mogens Frandsens efterleverske, benægtede ved højeste helgens
ed, at hun havde betalt den gæld, hun fordres for af borgmester Mads Hansen, på salig mester Søren
Hansens børns vegne.

** Maren Jensdatter i Vitten benægtede ved højeste ed, at hun havde betalt den gæld, som hun
fordres for af borgmester Mads Hansen.

** Las Norring i Askildrup benægtede ved højeste ed, at han har betalt den gæld, som han fordres
for af borgmester Mads Hansen.

** ritmester Dibschytz med en opsættelse af bytinget 20/5 stævnede Gertrud Pedersdatter, salig
Baltser Korporals efterleverske, for 10 sletdaler, som hendes salig mand har oppebåret af hans
ryttergårde, som han ikke har gjort rigtighed for, og fremlagde et skriftligt indlæg, hvorimod
Gertrud Pedersdatter fremlagde hendes svar, hvorefter hun blev tildømt at betale hendes salig
mands gæld.

(93)

** borgmester Christen Spormand med en opsættelse af bytinget 13/5 1672 stævnede efterskrevne
gældnere, der iblandt Sidsel Nielsdatter, Peder Rasmussens hustru uden Vesterport, som blev
tildømt at betale deres gæld.

1/7 1672.

** Niels Dalsgård og Jens Trang her sst i rette førte en person Peder Olufsen, som nogen tid i byens
fængsel har været indsat, og fremlagde et skriftligt indlæg, dateret Skiblund 25/6 1672 Christen



Blichfeld, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne af Frisenborg birketing 14/5 1672, hvorefter der
blev afsagt dom: da Peder Olufsen ikke benægter at have gjort Mads Trang samme dødelige slag, så
bør han for samme misgerning sin hals at have forbrudt, og hans hovedlod at være forbrudt
halvdelen til hans husbond og halvdelen til hans næste frænder.

(99)

** Hans von Lossow lod udvise efterskrevne personer af de våninger, de iboer, og de ikke længere
skal dem besidde.

** Anker Pedersen lod udvise efterskrevne af de huse, de iboer.

** Niels Bødker her sst lod opsige den våning, han iboer, til Peder Nielsen sst, at den ikke længere
vil besidde.

** Johan Cuur apoteker her sst lod opsige Anders Knudsen Remmer den bod og våning, han iboer.

(100)

8/7 1672.

** Jørgen Snedker her sst fremlagde et skriftligt syn og et vidnesbyrdsvidne, samt et skriftligt
kundskab, hvorefter sandemændene svor Hans Johansen soldat et fuldt vold over.

(103)

** Niels Pedersen Lueskrædder lod fordele Matias Knudsen for 29 sletdaler, han er Mogens
Poulsen i København skyldig efter obligation.

** Anders Christensen rådmand her sst fremlagde en obligation, hvormed Anders Jensen Bjerregrav
kender sig skyldig at være ham 22 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham en halv ager, liggende til
den gård, han iboer, til obligationen bliver indløst

(104)

** borgmester og råd her sst en dom (ikke indført)

(105)

** Maren Nielsdatter her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg lod fordele efterskrevne for gæld.

15/7 1672.

** Hans Christoffer Hofmand rytter her sst fordrede dom over Peder Jørgensen snedkersvend sst og
fremlagde et skriftligt indlæg, og et tingsvidne af bytinget 25/6. sagen blev opsat 6 uger.



(106)

** Simon Pedersen på Ulstrup fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged på Christen Andersen, tjenende Laurids Nielsen her sst, hans vegne og på
KM vegne. synsmænd afhjemlede syn på hans sår, og gav last og klage over Niels Andersen, for
han har overfaldet ham.

(107)

22/7 1672.

** Hans Pedersen Bladt af København stævnede Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her
sst for dom for den skadeslidelse, han har tilføjet ham, idet han sin kontrakt ikke efterkommer, og
fremlagde Anders Mogensen Groves udgivne obligation, hvori han lover at levere Hans Pedersen
Bladt 200 tønder godt rent rug til ultimo marts, hvorimod Hans Bladt straks betaler derfor, dateret
8/10 1671, og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Anders Mogensen
Grove hospitalsforstander bør straks sin kontrakt at fuldbyrde, og dets skadeslidelse at erstatte.

(109)

** Christen Nielsen af Norge stævnede Simon Sørensen og Anders Carlsen her sst som formyndere
i hans søster salig Margrete Nielsdatter efterladte gods og midler, som boede og døde her sst,
eftersom de har til sig annammet hvis regnskabsbøger breve og dokumenter, den salig kvinde
vedkom, og forpligtet dem at svare og betale hvis, som med rette kunne fordres enten over skifte
eller efter, og han som medarving efter hans salig søster har at fordre efter en reverses indhold, som
hendes salig mand Jens Nørager til ham udgivet har på en obligation, salig Peder Østrups arvinger
angående, på 55 sletdaler, dateret 7/8 1656, og fremlagde samme obligation og revers, og de
indstævnede fremlagde deres svar, hvorefter blev afsagt dom: eftersom recessen tilholder enhver,
som tager ved arv, tager og ved gæld, da bør salig Jens Nøragers arvinger pligtig at være samme
obligation at tilstille Christen Nielsen.

(111)

** Johan Koop her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(112)

** kommissær Peder Lassen fordrede dom over Jochum Pedersen skomager her sst for 4 1/2 års
husleje 27 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Andersen, som tjener Laurids Nielsen. Peder Gregersen på Christen Andersen KM og
byens vegne lyste et fuldt vold over Niels Andersen Lime, for han har overfaldet ham, og
opkrævede sandemænd.

29/7 1672.

** kommissær Peder Lassen her sst lod udvise Jochum Skomager af den bod og våning, han iboer.



(113)

** Jens Pedersen Karmark her sst lod opsige det stenhus i Kirkegyde, som tilhørte salig mester
Søren Hansen sst, den ikke længere at ville have.

** Jens Pedersen Karmark her sst lod tilbyde den staldgård uden Vesterport, om nogen den til leje
ville have.

** Niels Jensen kleinsmed her sst. salig Inger Pedersdatters arvinger lod fremlægge et indlæg, hvori
efterskrevne vidner, at de på rettens og salig Inger Pedersdatters arvingers vegne var hos Hans Duus
bartskær og hans hustru og forbød dem at intet befatte sig med salig Inger Pedersdatters lig at
begrave, som boede i hans hus, eller gøre nogen bekostning derpå, eller befatte sig med hendes
pantegods og efterladte gods og formue.

(114)

** Niels Jensen byfoged stævnede Anne Borchsdatter her sst for resterende husleje og lånekorn i alt
25 sletdaler, som hun blev tildømt at betale.

** Mette Christensdatter her sst lydeligt ved seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

5/8 1672.

** Niels Jensen kleinsmed her sst på hans mor og hendes medarvingers vegne fremlagde et indlæg,
hvori de begærede af Hans Duus bartskær at lade registrere og forsegle hvis penge gods og formue,
som salig Inger Pedersdatter havde efterladt sig, hvortil han vredt svarede, at han havde ladet det
optegne, og han ville selv lade hende begrave, som han lystede, og hans kone kom med nogle gamle
soldaterkjoler og sagde, de var pantsat til den salig pige, hvorefter de gik deres vej.

(115)

** Niels Jensen kleinsmed her sst fremlagde breve og dokumenter, først en attest, dateret 9/7 1672
af byfogden med flere, som havde været hos salig Inger Pedersdatter, som lå på sin sygeseng, og
som berettede for dem, hvad efterskrevne hun ejede i rede penge 14 mark klæder og andet, og hvad
hun havde udlånt til andre, hvorefter blev fremlagt et skriftligt kundskab af 15/7 1672, hvor
efterskrevne var indkaldt til Hans Duus badskærs hus, hvor salig Inger Pedersdatter berettede hvad
hun ejede, for det første i rede penge 14 mark, og da gik Niels Jensen kleinsmed ud af huset, skønt
de bad ham blive hos dem, hvorefter blev fremlagt præsten kundskab om salig Inger Pedersdatters
sidste vilje, at alt hvad hun ejede skulle gå til hendes begravelse, og præsten skulle have 10
rigsdaler for hans idelige besøgning, og hendes arvinger havde aldrig gjort hende nogen tjeneste, at
der for deres skyld skulle fejle noget på hendes begravelse.

(117)

** Anders Carlsen her sst lod tilbyde efterskrevne løsøre, som han er formynder for, og den salig
kvinde Inger Jacobsdatters gård, hun påboede.



(118)

** Hans Hofmand. efterskrevne vidnede, at de hørte på tinget, at Jørgen Jensen snedker sagde, at
det ikke var retfærdige vidner, som i retten blev fremlagt, og greb fat i Hans Hofmands fuldmægtig.

** Hans Hofmand (intet videre indført)

(119)

** Christen Andersen, som tjener Laurids Hesselbjerg, fremlagde et synsvidne af bytinget 15/7 sidst
forleden, samt et opkrævelsesvidne, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og tov, at da der ikke
bevises, at Niels Andersen har gjort ham samme sår, så svor de ham fri.

(120)

** Hans Duus bartskær her sst fremlagde et indlæg, hvori salig Inger Pedersdatters arvinger
begærede af Hans Duus bartskær at lade registrere og forsegle hvis penge gods og formue, som
salig Inger Pedersdatter havde efterladt sig, hvortil han vredt svarede, at han havde ladet det
optegne, og han ville selv lade hende begrave, som han lystede, og hans kone kom med nogle gamle
soldaterkjoler og sagde, de var pantsat til den salig pige, hvorefter de gik deres vej.

(121)

** Christen Andersen, som tjener Laurids Nielsen Hesselbjerg, lod fremlægge et synsvidne af
bytinget 15/7 sidst forleden samt et opkrævelsesvidne, hvorefter sandemændene gjorde deres ed og
tov, at da der ikke bevises, at Niels Andersen har gjort ham samme sår, så svor de ham fri.

(122)

** Jens Jensen stadstjener her sst et afkald. Poul Eliasen gav hans svoger Jens Jensen afkald for den
arv, hans hustru Anne Jensdatter kunne arveligt tilkomme efter hendes salig bror Jacob Jensen, og
Maren Miltersdatter med hendes søn Mads Jensen gav ham afkald for den arv, de arveligt er
tilfaldet efter salig Jens Madsen, som boede og døde her sst.

(123)

12/8 1672.

** borgmester Christian Spormand på Christianshavn stævnede Søren Frandsen i Klintrup for 10
sletdaler efter hans obligation, som han efter forrige dom blev tildømt straks at betale.

19/8 1672.

** Jacob Bartolomeusen på Hald med en landstings stævning stævnede Niels Jensen Hadsten,
forrige rådmand her sst, og fremlagde hans obligation, dateret Randers 8/1 1650, hvormed han
kender sig skyldig at være hans svoger Bartolomeus Jacobsen og hans hustru hans søster Anne
Jensdatter her sst 90 sletdaler, og derefter fremlagde en dom af bytinget 21/6 1669, hvor han er
tildømt at betale samme gæld, og nu blev han tildømt inden 15 dage at betale hans gæld.



(124)

** Niels Jensen kleinsmed her sst på salig Inger Pedersdatters arvingers vegne fremlagde
kundskaber, hvori efterskrevne vidner om hvad, de har pantsat til den salig kvinde, men det skulle
hedde sig, at Hans Duus skulle have lagt penge ud dertil, og da de spurgte hende, hvorfor hun ikke
ville være sine penge bekendt, svarede hun, at hun gjorde det, for øvrigheden ikke skulle sætte
hende i skat, og da der sidst var ildebrand, lod hun bære et skrin og en kiste, som var så tung, at to
mænd næppe kunne bære den, ind i deres hus med mere gods.

(126)

** Hans Duus bartskær her sst. efterskrevne vidnede, at de på hans vegne havde været hos Niels
Jensen kleinsmed og talte med hans hustru, om de ville skille dem af med den salig piges lig, hvortil
hun svarede, at det var bedst, at hun bliver i huset, hvor hun er, til hun kommer i jorden.

(127)

** Jacob Trompeter her sst lod vurdere en hoppe, som Christen Pedersen i Svejstrup havde pantsat,
som blev vurderet for 8 sletdaler, og han tilbød Christen Pedersen at indløse den inden 14 dage.

26/8 1672.

** Hans Christoffer Hofmand rytter her sst med en opsættelse af bytinget 15/7 1672 stævnede Peder
Jørgensen snedkersvend sst for dom angående hans ukvemsord imod ham, hvortil han svarede, at
han ikke havde skældt Hans Hofmand ud videre, end Hans Hofmand havde udskældt ham, hvorefter
blev afsagt, at da samme sag synes at have videre henseende, så henfindes den for landsdommerne
af indkomme.

(128)

** Simon Pedersen på Ulstrup med en opsættelse 15/7 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn på agre, som salig mester Sørens
børn tilhører.

** Jørgen Kobbersmed her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(129)

2/9 1672.

** Hans Pedersen Bladt af København stævnede Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her
sst angående hans kontrakt, han ikke har efterkommet, Hans Pedersen til stor skade, hvorefter blev
fremlagt kvitteringer på hvis, Hans Pedersen havde bekommet. sagen blev opsat 14 dage.

(131)



** Niels Jensen kleinsmed her sst på hans mor og hendes medarvingers vegne lod læse og påskrive
en klage over Hans Duus, for han ingen lovlig registrering har ladet foretage efter salig Inger
Pedersdatters død, hvormed der er tilføjet arvingerne stor ulempe og fortræd.

** Niels Jensen kleinsmed her sst på salig Inger Pedersdatters arvingers vegne fremlagde et
skriftligt vidne angående hvis, hun havde i pant.

(132)

** Johan Koop rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 22/7 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

** kommissær Peder Lassen her sst med en opsættelse af bytinget 22/7 stævnede Jochum Skomager
sst for resterende husleje 27 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen byfoged med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

9/9 1672.

(133)

** Niels Jensen kleinsmed her sst på hans mor og medarvingers vegne fordrede dom over Hans
Duus bartskær sst og fremlagde et indlæg, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 29/7 og
klagevidne af 2/9, hvorefter blev fremlagt Hans Duuses svar. sagen blev opsat 6 uger

(134)

16/9 1672.

(135)

** Niels Jensen kleinsmed her sst. efterskrevne vidnede om hvis, de havde pantsat til salig Inger
Pedersdatter.

23/9 1672.

** Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse af Viborg fordrede dom for dele over Christen Simonsen
buntmager her sst for dom for 15 sletdaler efter hans forpligt, som han blev tildømt at betale.

(136)

** Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse af Viborg fordrede dom for dele over Conrad Hygensen
byskriver her sst for 3 rigsdaler, men da han ikke havde rede penge, så blev sagen opsat 6 uger.

30/9 1672.

(passerede intet)



7/10 1672.

** Niels Jensen kleinsmed her sst. efterskrevne vidnede, at de vidste intet andet med ham, end han
er en ærlig mand.

(137)

** Søren Andersen rådmand her sst fordrede dom over salig Jochum Smeds hustru sst for
resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** kommissær Peder Lassen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

14/10 1672.

** borgmester Christian Spormand i Christianshavn lydeligt med høringer lod fordele efterskrevne
gældnere.

(138)

** Christen Pedersen, tjenende forstander Anders Mogensen Grove her sst, med seks høringer lod
fordele efterskrevne for gæld.

21/10 1672.

** Niels Jensen kleinsmed her sst på hans mor og hendes medarvingers vegne med opsættelse af
bytinget 9/9 1672 stævnede Hans Duus bartskær sst, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 29/7
1672, og et andet tingsvidne af bytinget 5/8 1672, og dernæst et tingsvidne af bytinget 19/8 1672,
og dernæst at tingsvidne af bytinget 2/9 1672, og et andet tingsvidne af bytinget 18/9 1672, og
dernæst et tingsvidne af bytinget 2/9 1672, og dernæst blev fremlagt et kundskab af 9/7 1672, og
fremlagde et tingsvidne af bytinget 19/8 1672, hvorefter blev afsagt dom: eftersom Hans Duus har
tilfordristet sig at skalte og valte med salig Inger Pedersdatters efterladte middel og formue, imod
samtlige arvingers lovlige forbud, som synes at være stridig imod landets love anlangende
arvesager, og som samme sag synes at have videre henseende, så bør den for landsdommerne at
indkomme.

(149)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Peder Rasmussen Fynbo for voldsbøder
og slagsmål, han på Morten Tomasen af Lindbjerggård begået har, hvorefter Peder Jensen Gerlev på
hans vegne aftingede for hans forseelse af yderste formue med 5 sletdaler.

** Johan Cuur apoteker her sst fordrede dom over mester Christian Piper for 37 sletdaler efter hans
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

28/10 1672.



** Niels Jensen kleinsmed her sst fremlagde et tingsvidne af bytinget, og satte i rette, om Jørgen
Christensen ikke burde samme sine skældsord at bevise, men for godtfolks forbøns skyld afstod
Niels Jensen kleinsmed sin tiltale, og derimod Jørgen Christensen sagde, at han vidste intet med
ham andet, end som en ærlig mand vel anstår.

(150)

** Aksel Nielsen i Ålborg. Peder Nielsen på hans bror Aksel Nielsen bødker i Ålborg hans vegne.
efterskrevne tolv dannemænd og borgere bekendte, at Aksel Nielsen er født og båret her sst af
ærlige forældre, og har skikket sig ærligt kristeligt og vel.

4/11 1672.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn på salig mester Søren Hansen
Bendtsens efterladte gård, som mester Hans Dinesen nu iboer.

(151)

** Hans Jørgensen af Viborg og Jacob Hasse med seks høringer lod fordele Christen Simonsen
buntmager for gæld.

** Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse af Viborg med en opsættelse af bytinget 23/9 1672
stævnede Conrad Lindtorm byskriver for 3 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

(152)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav her sst for 9
sletdaler, som han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

11/11 1672.

** krigskommissær Peder Lassen her sst stævnede Peder Groersen sst for 400 sletdaler efter
transport af København 24/9 1672, som han er ham skyldig, og fremlagde Peder Groersens
obligation, dateret Randers 17/6 1668, til Laurids Christensen forrige borgmester i Kristiansand i
Norge nu kommissær sst, lydende på 400 sletdaler, som han er ham skyldig for den gård, salig
Dorte Lauridsdatter har ejet, på Storegade, hvilken obligation af en af hans arvinger Titus Bulche
KM assessor er overdraget til Peder Lassen, som han blev tildømt at betale.

(154)

** hr Ejler Munck i Bjerregrav fremlagde et købebrev, hvormed Søren Jespersen felbereder sælger
til ham hans staldgård udenfor Vesterport, hvorefter han efter samme købebrev skødede gården til
ham.

** Niels Jensen byfoged her sst på KM vegne begærede dom over Lisbet Johansdatter for
lejermålsbøder, hun med Peder Jensen i København begået har, hvilke hun blev tildømt at betale.

(155)



** Simon Pedersen kældersvend på Ulstrup fordrede dom over Niels Madsen løjtnant her sst for 12
tønder byg, han af ham bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

** doktor Niels Bendtsen i Ålborg lod fordele Hans Madsen skomager for resterende husleje.

18/11 1672.

** Søren Andersen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 7/10 1672 stævnede Sidsel
Swertfegers, salig Jochum Swertfegers efterleverske, sst for resterende husleje, som hun blev
tildømt at betale.

(156)

** borgmester Christian Spormand i Christianshavn fordrede dom over Sidsel Nielsdatter, salig
Peder Rasmussen vognmands, uden Vesterport for resterende agerleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Jacob Andersen Prim skomager her sst et afkald. Søren Jacobsen Prim på hans egne vegne Søren
Mortensen på hans hustru Elle Jacobsdatters vegne gav deres far Jacob Andersen Prim afkald for al
den arv, de er tilfaldet efter deres mor salig Elle Sørensdatter og efter deres oldemor Maren
Sørensdatter og efter deres salig morbror Jens Sørensen.

(157)

** Andreas Holst instrumentist her sst. Hans von Lossow til Ristrup på sine egne og på hans søster
jomfru Maren von Nielsens vegne solgte og skødede til Andreas Holst en have udenfor Nørreport.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, som blev tildømt at
betale deres gæld inden 15 dage.

(158)

** Christen Madsen her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

25/11 1672.

(passerede intet)

2/12 1672.

(159)

** Johan Cuur apoteker her sst med en opsættelse af bytinget 21/10 1672 stævnede mester Christian
Piper for 37 sletdaler efter regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

(160)



** Jens Mogensen her sst fordrede dom over Lisbet Johansdatter, salig hr Christen Johansens
efterladte hustru sst, for humle, hun af ham bekommet har. sagen blev opsat 6 uger.

** Maren Jensdatter, salig Bertel Andersen kræmmers, her sst stævnede Anne Madsdatter, salig
Hans Madsens efterleverske, sst for 33 rigsdaler, som salig Hans Madsen skal være salig Bertel
Andersen skyldig efter hans obligation, som hun blev tildømt at betale.

(161)

** Laurids Christensen, borgmester i Kristiansand og kommissær i Norge, lod fordele hr Poul
Jensen i Gerlev for 80 rigsdaler.

9/12 1672.

** Martinus Seemand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(162)

** Margrete Hansdatter, salig Hans Pedersens her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

16/12 1672.

** borgmester og råd her sst. synsmænd afhjemlede syn på salig Else Jacobsdatters øde gård med
dets påstående bygning.

(163)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst med en opsættelse af bytinget 4/11 1672 stævnede Anders
Jensen Bjerregrav sst for hans gæld, som han blev tildømt at betale.

** Anders Clausen her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav sst for gæld efter afregning,
som han blev tildømt at betale.

(164)

** Søren Andersen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens efterleverske her sst, fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over Hans Dunckel efter hans regnskabsbog.
sagen blev opsat 6 uger.

(165)

23/12 1672.



** Tomas Rasmussen Kragballe her sst med en opsættelse af bytinget 11/11 1672 stævnede
efterskrevne gældnere, hvorimod efterskrevne benægtede gælden, hvorefter blev afsagt, at de, der
benægter gælden, bør være fri, og de andre bør betale deres gæld.

(166)

** Martinus Seemand her sst lod udvise efterskrevne af de boder, de iboer, som de ikke længere må
bebo end til påske førstkommende.

** Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens højtbedrøvede efterleverske her sst (intet videre
indført)

** Maren, salig Morten Mortensens her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

(167)

** Peder Groersen på ladegården på Søren Andersen i Søby hans vegne fordrede dom over Rasmus
Sørensen vognmand uden Vesterport for 6 daler. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(168)

** i Jesu navn.
o herre Jesu fin
jeg beder dig ved ånden din
regere pennen min
min sjæl uden våde
og min næste uden skade.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd for året 1673 og vargield.

(2)

13/1 1673.

** hr kommissær Peder Lassen lod afhjemle syn og taksering af den af den gårdsplads med dens
ringe bygning, som salig Laurids Christensen borgmester af Kristiansand forrige tilhørte, og Peder
Brorsen af ham afkøbte.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev
tildømt at betale.



(3)

** borgmester Christian Spormand i København på Christianshavn stævnede efterskrevne, som er
ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Anker Pedersen rådmand lod med høringe fordele efterskrevne gældnere.

(4)

** Anker Pedersen rådmand fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen på KM vegne begærede en forrige dom læst og påskrevet over Lisbet Johansdatter
her sst for lejermål, hun har begået og udlagt som sin barnefar Peder Jensen i København, og
efterskrevne vidnede, at hun ikke kunne formå at udgive mere end 4 rigsdaler.

(5)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede læst en dom over Mourids Nielsen skibbygger og
Anne Mortensdatter for lejermål, de med hverandre begået har, og efterskrevne vidnede, at de ikke
kunne formå at udgive mere end 10 rigsdaler for deres forseelse.

20/1 1673.

** borgmester Mads Hansen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(6)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst med høringe lod fordele efterskrevne.

** Peder Christensen Tækker her sst til 4.ting opsagde den bod og våning, han iboer, til salig mester
Søren Hansen Bendtsens børn sst.

** Søren Andersen Bay her sst til 4.ting lod fravise Peder Jørgensen stenpikker af den våning, han
iboer, den ikke længere at må besidde.

** Cathrine von Andersen, residerende her sst, til 4.ting lod udvise Mads Bager af den våning, han
iboer.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Søren Pedersen skræddersvend for hans
forseelse, som han har begået med en pige Anne Pedersdatter, og efterskrevne vidnede, at han ikke
kunne udgive mere end 3 sletdaler for sin forseelse.

(7)

** Niels Jensen byfoged begærede dom over Dorte Sørensdatter for hendes lejermålsbøder, og hun
kunne ikke formå at udgive mere end 4 sletdaler.



** Niels Jensen byfoged på KM vegne fordrede dom over Niels Andersen for hans lejermålsbøder.

27/1 1673.

** Maren Tveds her sst med høringe lod fordele efterskrevne.

(8)

** Anne Hansdatter, salig borgmester Mikkel Tygesens her sst, lod fravise efterskrevne af de
våninger, de iboer.

** Laurids Nielsen Jespersen begærede dom over Christen Rasmussen Assentoft her sst for 11
sletdaler årlig husleje af en gård. sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mads Hansen her sst lod fordele efterskrevne.

** Anders Carlsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(9)

** Anker Pedersen rådmand lod fordele efterskrevne gældnere.

** Anne Lucie, salig mester Oluf Sørensens, lod opsige den gård, hun iboer.

** Niels Andersen i Helstrup stævnede Christen Olufsen belangende 7 skæpper byg, han skulle ham
skyldig være, hvilket han ved ed med oprakte fingre benægtede.

** Anders Carlsen her sst lod afhjemle syn på den gård, salig Inger Jacobsdatter påboede og afdøde,
for hvis brøstfældighed derpå fandtes, som blev dem forevist af Anders Carlsen på salig Hans
Madsens børns vegne, Jacob Sørensen på sin mor Anne Madsdatters og bror Knud Sørensens vegne
og Niels Hansen på sine egne vegne.

(10)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Mette Hansdatter og Jens Olufsen, som
hun har udlagt for sin barnefar.

3/2 1673.

** Margrete Hansdatter, salig Hans Pedersens her sst, og Peder Brorsen sst med en opsættelse af
bytinget 9/12 sidst afvigte stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(11)

** borgmester Mads Hansen lod udvise Niels Norring af den bod og våning, han iboer, som tilhører
salig mester Sørens børn, han er værge for.

** Christen Handskemager her sst lod opsige den bod, han iboer, til borgmester Martinus Seemand.



** Jens Pedersen Karmark her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(12)

** Christen Olufsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere

** Maren Jensdatter Tveds her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Martinus Seemand her sst med en opsættelse af bytinget 8/12 sidst afvigte stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(13)

** Tomas Jensen i Enslev fordrede dom over Morten Tygesen rådmand her sst Poul Nielsen og
Laurids Christensen angående landgilde restants af en gård i Enslev.

** Anders Carlsen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(14)

** Anders Carlsen her sst lod fordele efterskrevne.

10/2 1673.

** Søren Andersen Bay her sst med opsættelse 16/12 1672 stævnede Peder Jørgensen stenpikker for
resterende husleje, som han blev tildømt at betale.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansen rådmands her sst, stævnede efterskrevne gældnere, som
blev tildømt at betale deres gæld.

(15)

** Christen Nielsen Prim her sst lod fordele efterskrevne.

** Anders Christensen rådmand her sst fremlagde en obligation, udstedt af Anders Jensen
Bjerregrav, lydende på 67 sletdaler, som han har lånt ham, hvorfor han pantsætter ham en ager.

(16)

17/2 1673.

** Karen Christensdatter, salig Jesper Lauridsens efterleverske her sst, med en opsættelse af
bytinget 23/12 sidst afvigte stævnede efterskrevne gældnere for deres gæld, hvilken gæld, de blev
tildømt at betale.

(17)



** syn fortsat fra (18).

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst lod afhjemle syn på hvis brøstfældighed på
hospitalet nu befindes. (forsættes på (17))

(18)

** Christen Nielsen af Kristiania med en opsættelse af bytinget 23/12 1672 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

(19)

** Peder Nielsen her sst med opsættelse af bytinget 23/12 1672 stævnede efterskrevne gældnere,
som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anders Carlsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(20)

** Anker Pedersen rådmand fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Pedersen i Hollerup med flere nægtede med oprakte fingre, at de intet var skyldig salig
Margrete Nøragers arvinger, men havde betalt hende med rede penge.

** borgmester Mads Hansens pige Maren Sørensdatter lydeligt med høringe lod fordele
efterskrevne.

(21)

24/2 1673.

** Søren Andersen Bay fremlagde et skriftligt synsvidne på den gård, han iboer, for hvis
brøstfældighed derpå findes. varsel til Tomas Kragballe Anders Poulsen Carsten Poulsen magistrat
og overformyndere.

** Anker Pedersen rådmand med en opsættelse af bytinget 13/1 sidst afvigte stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale.

** Niels Nielsen Kragballe her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(22)

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christen Lauridsen Mollerup lod fordele efterskrevne.

3/3 1673.



** Hans Duus bartskær her sst fremlagde et underskrevet kundskab, hvori efterskrevne vidnede, at
de havde været i hans hus hos Inger Pedersdatter, som lå på sin sygeseng, og ikke vidste hvor snart,
Gud ville kalde hende, og da bekendte hun, hvad hun havde i rede penge og i en del varer, som hun
havde i pant af efterskrevne, og hvad, hun havde lånt efterskrevne.

(24)

** Maren Sørensdatter Langs her sst begærede dom over efterskrevne, som er hende gæld skyldig,
som de blev tildømt at betale.

** borgmester Mads Hansen her sst med en opsættelse 20/1 sidst forleden stævnede efterskrevne,
som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(25)

** Jacob Andersen Prim skomager her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Søren Rasmussen Trustrup her sst fordrede dom over Sidsel Rasmusdatter anlangende gæld.
sagen blev opsat 6 uger.

10/3 1673.

(26)

** Jens Hansen handskemager her sst et stokkenævn. efterskrevne 24 dannemænd vidnede, at han
er født sst, og har forholdt sig ærligt skikkeligt troligt og vel.

** Anker Pedersen rådmand med høringer lod fordele efterskrevne.

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst lod fordele efterskrevne.

** Magdalene Jensdatter, salig Niels Pedersen Vestrups, fordrede dom over efterskrevne gældnere.
sagen blev opsat 6 uger.

(27)

** Søren Hofmand stævnede Anne Sørensdatter her sst for resterende husleje. sagen blev opsat 6
uger.

** Peder Andersen i Havrum fremkom for retten, som til 3.ting er indstævnet af Poul Nielsen her
sst for hvis, han er ham skyldig, og med oprakte fingre benægtede, at han var ham skyldig skilling
eller skillings værd, men har betalt for alt, de har handlet med.

** Christen Nielsen Prim skomager her sst lod fordele efterskrevne.

(28)

17/3 1673.



** Anne Andersdatter, salig Poul Christensen Bagers efterleverske, fordrede dom over Søren
Jespersen felbereder og Rasmus Rasmussen Brændevin her sst for resterende jordskyld af deres
påboende ejendomme, efter salig Jens Christensen Ridefogeds skøde af 1636, som de hendes salig
husbond skyldig var. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Knudsen Remmer fordrede dom over Poul Nielsen angående gæld. sagen blev opsat 6
uger.

(29)

24/3 1673.

** Martinus Seemand her sst lod fordele efterskrevne.

** Christen Jensen Mammen skrædder her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne.

7/4 1673.

(30)

** Peder Madsen tinstøber her sst fordrede dom over efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Nielsen af Norge fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Bodil Rasmusdatter her sst fordrede dom over efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

14/4 1673.

** Peder Hansen på Holbækgård fordrede dom over efterskrevne gældnere efter deres obligationer,
som de blev tildømt at indfri.

(31)

** Peder Hansen på Holbækgård fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Christensen rådmand her sst et afkald. Christian Antonisen Prytz, theologiæ studiosus
philosophiæ bachalaurius gav ham afkald for al den arv, han arveligt var tilfaldet efter hans salig
far, som boede og døde her sst, som Anders Christensen, hans tilforordnede formynder, har haft
under værgemål

(32)

** Anders Sørensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Pedersen Karmark her sst med 6 høringe lod fordele efterskrevne for gæld.



(33)

** Jens Søndergård her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Knudsen snedker her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Mikkel Lassen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Hansen guldsmed her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(34)

21/4 1673.

** Anne Hansdatter, salig borgmester Mikkel Tygesens efterleverske her sst, fordrede dom over
efterskrevne gældnere.sagen blev opsat 6 uger.

(35)

** Magdalene Jensdatter, salig Niels Andersens, fordrede dom over efterskrevne gældnere, som
blev tildømt at betale deres gæld.

** Anders Poulsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(36)

** Karen Nielsdatter, salig borgmester Jesper Lauridsens efterleverske her sst, fordrede dom over
Peder Christensen prokurator sst for 30 sletdaler, som er for 2 års husleje, hvorimod han fremlagde
sit skriftlige indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale sin husleje.

(37)

** Peder Christensen prokurator her sst fordrede dom over Anders Poulsen Bay for gæld efter hans
regnskabsbog. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Christensen prokurator her sst fordrede dom over Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen
rådmands efterleverske sst, for 10 sletdaler, hun er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(38)

** Poul Nielsen borger her sst. efterskrevne vidnede, at han og hans kone gjorde regnskab med
Anders Remmers kone 1/4 1670, og da blev hun ham skyldig 11 mark.

** Niels Hofmand residerende i Århus med en opsættelse 10/3 stævnede Anne Sørensdatter her sst
for 10 sletdaler, som er for 3 halve års husleje, som hun blev tildømt at betale.



28/4 1673.

(39)

** Mikkel Lassen her sst fremlagde sit indlæg, at eftersom han har været tilforordnet formynder for
salig Jens Jensen Mogensen, fordum rådmand sst, hans efterladte børn for deres mødrene arv, og da
hans søn Jens Jensen Mogensen nu er sin egen fuldmyndige værge, så tilbyder han ham hans
tilfaldne mødrene arv, som er 60 daler, mod hans kvittering, hvortil Jens Jensen Mogensen
fremlagde sit skriftlige svar, at Mikkel Lassen bør levere ham overformyndernes afregning i
original.

(40)

** Jens Pedersen Karmark her sst lod fordele efterskrevne.

** Poul Nielsen ved Kilden her sst havde sit 4.ting til Anders Remmer for 11 mark, han er ham
skyldig, hvorimod Anders Knudsen Remmer begærede dom på Poul Nielsen for hans hustrus 3 års
løn, men formedelst godtfolks imellemsigelse blev de med hver andre for retten forligt.

** Poul Nielsen ved Kilden her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

5/5 1673.

** Margrete Hansdatter, salig Hans Pedersens her sst, fordrede dom over Lisbet, salig Morten
skomagers, for 5 daler. sagen blev opsat 6 uger.

(41)

** Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens efterleverske, lod fordele Dorte, salig Niels Lems
efterleverske sst.

** Niels Poulsen Hornbæk her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Mikkel Lassen her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

** Jacob Sørensen instrumentist her sst lod fordele efterskrevne.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst stævnede efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

(42)

** Laurids Nielsen Jespersen på hans mor Anne Andersdatters vegne her sst med en opsættelse af
bytinget 17/3 sidst forleden stævnede Søren Jespersen felbereder og Rasmus Brændevin for
resterende jordskyld, hvorefter blev fremlagt et tingsvidne af bytinget 18/1 1636, og et skiftebrev af
6/7 1652, hvorefter de blev tildømt at betale deres resterende jordskyld.

(43)



** Hans Duus barberer her sst fremlagde hans skriftlige indlæg, hvori han begærer af Niels Jensen
kleinsmed, hvornår han vil møde angående deres moster salig Inger Pedersdatter efterladenskaber
og begravelse, hvorimod Niels Jensen kleinsmed fremlagde sit skriftlige indlæg.

(44)

** Anders Sørensen skomager lod læse et skøde på en have.

** Anker Pedersen rådmand her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

12/5 1673.

** Peder Rasmussen Vissing. synsmænd afhjemlede syn på hvis skade og overlast, han havde fået,
som han gik på byens brandvagt, som han beskyldte en guldsmedesvend Oluf, som arbejder hos
Erik Guldsmed, for at have gjort ham.

(45)

** Peder Sørensen her sst lod fordele efterskrevne.

26/5 1673.

** Christian Guldsmed her sst med en opsættelse af bytinget 14/4 sidst afvigte stævnede
efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(46)

** Christen Nielsen af Norge med en opsættelse af bytinget 7/4 sidst afvigte stævnede efterskrevne
for dom angående deres gæld, som de blev tildømt at betale.

** Mikkel Lassen i Randers fordrede dom over Jens Jensen Mogensen her sst, salig Jens
Mogensens forrige rådmand sst, hans søn angående hans formynderskab. sagen blev opsat 6 uger.

(47)

** Jens Andersen her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Jensen Mogensen, salig Jens Mogensen, forrige rådmands søn her sst, fordrede dom over
hans tilforordnede formynder Mikkel Lassen og fremlagde et skriftligt indlæg angående hans
tilfaldne mødrene arv. sagen blev opsat 6 uger.

(48)

** Peder Hansen på Holbækgård med en opsættelse af 14/4 sidst afvigte stævnede efterskrevne for
dom angående deres gæld, som de blev tildømt at betale inden 15 dage.



** Peder Madsen tinstøber med en opsættelse af bytinget 7/4 sidst afvigte stævnede efterskrevne for
dom for deres gæld, som de blev tildømt at betale.

** Søren Jespersen felbereder her sst lod fordele efterskrevne.

(49)

** Niels Madsen løjtnant her sst lod fordele efterskrevne.

2/6 1673.

** Anne Hansdatter, salig borgmester Mikkel Tygesens efterleverske her sst, med en opsættelse af
bytinget 21/4 sidst afvigte stævnede efterskrevne gældnere, som er hende gæld skyldig, hvorefter
efterskrevne fremlagde deres svar, hvorpå blev afsagt dom: de, der benægter gælden, bør være fri
for tiltale, og de, der ikke er mødt, bør betale deres gæld.

(52)

** Peder Christensen prokurator med en opsættelse af bytinget 21/4 sidst forleden stævnede Anders
Poulsen Bay her sst for 45 alen lærred, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(54)

** Anders Poulsen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 21/4 sidst forleden stævnede
efterskrevne indenbys gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(55)

** Jacobus Gesius, apoteker af Århus, fremlagde et skriftligt kundskab, udstedt 5/8 1672 af Anker
Pedersen rådmand her sst, at da han boede hjemme hos hans salig forældre, da boede hans salig
mormor Sidsel, Peder Ibsens i Århus, i den gamle gård, Jacobus Gesius tilhører, og når hans salig
forældre ville rejse dertil at besøge hende, da var der en gyde, hvor igennem man kunne køre til
samme gård, og efterskrevne fra Århus vidnede det samme. varsel til efterskrevne.

(56)

** Jens Pedersen Karmark her sst lod fordele efterskrevne.

** Martinus Seemand, residerende her sst, ville have 3.ting over Conrad Lindtorm for husleje, som
han lovede at betale om 6 uger.

(57)

9/6 1673.

** Margrete, salig Hans Pedersens her sst, lod fordele efterskrevne.

16/6 1673.



** Mikkel Sørensen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 5/5 sidst afvigte stævnede
efterskrevne, som er han gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(58)

** Martinus Seemand her sst lod fordele efterskrevne.

23/6 1673.

** Søren Christensen Rosengård her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans skade og overlast, og
han beskyldte Mikkel Sørensen prammand for at have overfaldet ham.

30/6 1673.

(59)

** Søren Christensen Rosengård lyste et fuldt vold over Mikkel Sørensen prammand her sst for
skade og overlast, han har gjort ham og opkrævede sandemænd at gøre deres ed og tov efter loven i
samme sag.

7/7 1673.

** Jens Mogensen borgersøn her sst med en opsættelse af bytinget 26/5 sidst afvigte stævnede
Mikkel Lassen handelsmand sst, og i rette lagde et tingsvidne af bytinget 28/4 1673, hvorimod
Mikkel Lassen fremlagde et skriftligt indlæg, hvorpå blev afsagt, at Mikkel Lassen bør gøre Jens
Jensen Mogensen rigtig rede og regnskab for al den arv, han kunne tilfalde efter sin salig mor.

(62)

** Mikkel Lassen her sst fremlagde en opsættelse af bytinget 26/5 sidst afvigte, hvori han fordrede
dom over Jens Jensen Mogensen her sst om tilbud om hans mødrene arv efter overformyndernes
efterskrevne afregning, og Mikkel Lassen fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at
Mikkel Lassen bør gøre Jens Jensen Mogensen regnskab for hans mødrene arv, som han har haft
under værge, og Jens Jensen Mogensen give ham kvittering derfor.

(66)

** Søren Andersen Bay her sst lod vurdere et hvidt galtsvin, som har gjort ham skade på hans eng,
og som han oplyste, om nogen den vedkendes, skulle de få den, når de hans skade betalte.

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst lod vurdere efterskrevne pantsatte klæder, som han tilbød
Niels Christensen til indløsning.

(67)

** Anders Christensen rådmand her sst lod syne og taksere den gård på Vestergrave, som salig
Peder Worm forrige tilhørte.



** Jens Pedersen Karmark her sst. for retten fremkom efterskrevne, som skulle være salig Mikkel
Rasmussen eller hans arvinger gæld skyldig, og ved deres højeste ed og oprakte fingre nægtede at
være ham noget skyldig.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over Søren Bay for et galtsvin, som Søren Bay ofte
har taget i hus for skade, den ham har gjort, og ingen den vil vedkendes, hvorfor han sig den vil
tilegne, og Niels Jensen satte i rette, om den ikke bør være forfalden til KM og Randers by,
hvorefter blev afsagt, at det halve svins værdi 3 mark bør være forfalden til KM og Randers by.

(68)

** Oluf Pedersen Blix guldsmedesvend, som var indstævnet at svare imod Peder Rasmussens
angivende overlast klage og beskyldning, han benægtede ved højeste ed med oprakte fingre, at han
havde ikke gjort ham nogen overlast eller skade i nogen måder.

14/7 1673.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst lod udvise efterskrevne af de gårde, de påboer.

** Jacob Andersen Prim her sst hans søn Christen Jacobsen fordrede dom over Niels Rasmussen sst
for 10 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(69)

** Hans Jørgensen Majoner og hans medbrødre af Viborg lod fordele Christen Simonsen
buntmager her sst.

** Niels Sadelmager her sst fordrede dom over Rasmus Nielsen sst for 10 rigsdaler, som rester på
hans obligation, som han blev tildømt at betale.

(70)

** Søren Christensen Rosengård her sst fremlagde et skriftligt syn på hans skade, som han
beskyldte Mikkel Sørensen prammand for at have gjort ham, hvilket han benægtede, hvorefter
Søren Rosengård begærede fylding på sandemænd, og efterskrevne blev opnævnt, som fyldte
sandemændene til deres tog at gøre imellem kongen og bonden, og efterskrevne sandemænd
fremkom og svor Mikkel Sørensen prammand et fuldt vold over.

(71)

** Erik Guldsmed her sst opsagde til Johan Koop rådmand sst den bod og våning, han nu iboer.

21/7 1673.

** Knud Jensen klokker handelsmand her sst tilspurgte Anne Blacks her sst om hun ville være de
ord gestendig, som hun om ham for borgmester og råd havde sagt, at han skulle have tilskyndet



hende, at hun skulle beskylde Christen Sporup for at være far til hendes barn, hvilket hun ved
højeste ed benægtede og fragik.

** borgmester og råd lod stævne efterskrevne borgere for at vidne, hvorledes en kvindesperson
Anne Blacks her sst 19/7 i skt Mortens kirke sig har anstillet, hvorefter Morten Brøchner sst
vidnede, at da hr Hans Olufsen havde sluttet prædiken, da opkom Anne Blacks i kirken med hendes
barn råbte og sagde, jeg vil sige sandheden, og des imidlertid gjorde hr Hans stor forhindring i hans
embeds forrettelse, og da udæskede Morten Brøchner af stodderkongen Søren, han skulle komme
og følge hende af kirken, og da hun udgik af kirken, sagde hun til barnet, nu skal jeg vride halsen
itu på dig. andre vidnede det samme.

(72)

** Tomas Svane af Viborg fordrede dom over Peder Brorsen her sst for 29 rigsdaler efter hans
obligation af 3/12 1668, som han blev tildømt at betale.

** Svend Jensen skomager her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

(73)

** Hans Knudsen handskemager her sst begærede tingsvidne anlangende Jørgen Christensen
prokurator her sst, som begærede 3.ting over Hans Knudsen for 2 rigsdaler, som han skulle være
skyldig hans kones søster Gertrud Pedersdatter, og nu leverede han ham de 2 rigsdaler.

** Morten Lassen skrædder her sst lod opsige Johan Koop den bo og våning, han iboer, den ikke
længere at ville besidde.

28/7 1673.

** borgmester Mads Hansen her sst. synsmænd afhjemlede syn og taksering på Randers mark af
hvis græs og afgrøde, som ligger til den salig mands gård og ejendom. varsel til hr Hans Olufsen
sognepræst sst.

(74)

** Gregers Tomasen feltskær her sst lod opsige Søren Andersen Bay den bod og våning, han iboer,
den ikke længere at ville besidde.

** Rudolf Roes borger her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Nielsen Kragballe her sst. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som fandtes
på grunden under salig Jens Andersen gård, som tilhører hans stedsøn Rasmus Olufsen og hans
egne børn.

(75)

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne for gæld.



4/8 1673.

** Christen Jensen Korning her sst lod udvise Anne Borchsdatter af den bod, hun iboer, som
tilhører salig Jens Segalts børn.

11/8 1673.

(76)

** Mogens Friis på Frisenvold fordrede dom over Jacob Sørensen købhandler her sst for gæld efter
hans udgivne obligation, dateret 22/10 1670. sagen blev opsat 14 dage.

** Søren Sørensen Meyer her sst fordrede dom over Anders Jensen Bjerregrav sst for 60 rigsdaler
efter hans pantebrev af 29/5 1671, som er for resten af hans patrimonium, som han for ham har haft
under værgemål. sagen blev opsat 6 uger.

(78)

** Johan Koop rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn på en hest, som havde et sår på boven 3
fingre dybt, som syntes at være skåret, som han beskyldte Anker Pedersen rådmands karl Anders
Jensen for at have gjort.

18/8 1673.

(79)

(passerede intet denne mandag)

25/8 1673.

** Jacob Andersen Prim her sst med en opsættelse 14/7 sidst forleden stævnede Niels Rasmussen
Trustrup sst for 10 sletdaler, som han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(80)

1/9 1673.

** Jens Jensen Brask i Hedegård fordrede dom for dele over salig Niels Trustrups arvinger, som
han resterer til ham, som han mente, hans hustru Mette Andersdatter og børn Rasmus Nielsen Niels
Nielsen Karen Nielsdatter Maren Nielsdatter bør at betale. sagen blev opsat 6 uger.

(81)

** Johan Koop rådmand her sst lod fordele for gæld.

** Niels Olufsen kalkslår her sst lod fordele efterskrevne.

8/9 1673.



(passerede intet denne mandag)

15/9 1673.

(82)

** Mikkel Lassen her sst stævnede Frederik Envoldsen sst, eftersom han er værge for salig Jens
Jensen Mogensen, forrige rådmand sst, hans børn deres mødrene arv i løsøre, da eftersom Frederik
Envoldsens hustru er en af samme arvinger, så formener han, at Frederik Envoldsen bør gøre
regnskab med ham om hans hustrus tilfaldne arv. sagen blev opsat 6 uger.

** Hans Duus barber her sst tiltalte Peder Jørgensen stenpikker sst for 14 mark, som han har været
skyldig for efterskrevne pant, som han blev tilbudt at indløse.

(83)

** Rudolf Roes her sst lod fordele efterskrevne for deres faldsmål.

** Hans Duus barber her sst lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de på hans befaling havde været i Lene
Jensdatter, salig Jens Nielsen forrige rådmand sst, hans hustru hendes hus og forbød hendes søn
Frederik Johansen boende i land Mecklenburg ikke at udflytte af Randers by hvis arv, ham efter
hans salig bror Niels Jensen arveligt var tilfaldet, førend han efter recessen har betalt byfogden på
KM vegne.

(84)

22/9 1673.

** Søren Sørensen Meyer her sst begærede dom over Anders Jensen Bjerregrav efter fremlagte
opsættelse af bytinget 11/8 1673, og fremlagde et pantebrev anlangende en hel ager, og nu fremkom
Anders Jensen, og da han ikke kunne indløse pantet, pantsatte han ham endnu en ager.

** Jacob Sørensen Weiger af København fremlagde en fuldmagt af Gert Rasmussen, nu arresteret
på Gesingholm, angående hams prætention til forvalteren på Gesingholm, og derefter fremlagde en
beskikkelse til Hans Hansen forvalter på Gesingholm angående gæld.

(86)

30/9 1673.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne. efterskrevne vidnede, at Frederik Johansen Culbars havde
ikke mere at føre bort af al den arv efter hans salig bror Niels Jensen, end 18 daler.

(87)



** Mads Nielsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Rudolf Roes her sst gav last og klage over mester Christian Piper barberer og postmester sst, for
han 13/9 kom i hans hus og gjorde ham overlast, som med synsvidne er at bevise.

5/10 1673.

(88)

(passerede intet)

13/10 1673.

** Jens Jensen guldsmed her sst fremlagde et skriftligt synsvidne på hvis skade, han har i sit hoved
og mund, som han beskyldte Erik Guldsmed for at have gjort.

(89)

** Jens Jensen guldsmed her sst fremlagde en skriftlig klage, hvori han giver klage og kære over
Erik Guldsmed sst, for han uden årsag overfaldt ham 5/10 i Peder Madsen tinstøbers hus, da de var
indbudt at underskrive Carsten Lauridsens lærebrev.

** Jens Jensen guldsmed fremlagde et skriftligt vidnesbyrd angående hans diskussion med Erik
Guldsmed, som endte med, at Erik Guldsmed slog ham i hans hoved med en sølvkande.

(90)

** Erik Kruse guldsmed her sst fremlagde et skriftligt syn på Jens Jensen guldsmeds sår.

** Jacob Sørensen Weiger af København på Hans Rasmussen Essenbæks og Jacob Rasmussens
vegne stævnede Maren Jensdatter, salig Mads Pedersens efterleverske, for at fremlægge et afkald,
som Groers Pedersen skulle have givet hende, hvorefter Jacob Rasmussen smed fremlagde et
indlæg angående hans arv, og fremlagde en registrering af 25/9 1650.

(91)

20/10 1673.

** Jens Jensen guldsmed fremlagde et vidne angående Erik Guldsmeds overfald på ham med en
sølvkande, og Jacob Sørensen på hans svoger Erik Kruses vegne spurgte, om kan ikke havde skældt
Erik Guldsmed på hans ære.

(92)

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(93)



** Simon Sørensen her sst et afkald. Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands efterleverske sst,
gav ham afkald for al hvis arv, hun og hendes søn Jørgen Johansen Culbars guldsmed boende i
Bartenstein i Preussen efter hendes salig søn Niels Jensen var arveligt tilfaldet, som Simon
Sørensen har haft under værge af borgmester og råd, og Johan Johansen Culbars studiosus i
København og Frederik Johansen Culperschen, wohnhaftig i Kønigsberg, ligeledes gav ham afkald
for deres arv efter deres salig bror Niels Jensen og Lisbet Johansdatter, salig Niels Andersens
efterleverske, gav afkald for hvis arv, hun efter hendes salig bror Niels Jensen arveligt tilfaldet var.

(95)

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne for gæld.

(96)

** Martinus Seemand, residerende her sst, fordrede dom over Jørgen Svendsen boende i Elsegårde
for 20 rigsdaler, som han er ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Jensen guldsmed her sst gjorde 1.kald på sandemænd at møde for at gøre deres tov over
Erik Guldsmed sst for skade, han har gjort ham.

(97)

** Johan Koop rådmand her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

27/10 1673.

** Erik Guldsmed her sst. efterskrevne vidnede om klammeriet mellem ham og Jens Jensen
guldsmed.

(99)

** Jens Jensen guldsmed her sst lyste Erik Kruse guldsmed et fuld vold over for hvis sårmål og
skade, han har gjort ham.

3/11 1673.

** Jacob Sørensen Weiger af København på Hans Rasmussen Essenbæk og Jacob Rasmussen smed
indvånere i København deres vegne med en opsættelse af bytinget 13/10 stævnede Maren
Jensdatter, salig Mads Pedersen Tveds efterleverske, for at fremlægge det afkald, som af Groers
Pedersen skal være givet samt den afregning under forrige borgmester Mads Poulsens hånd, og
fremlagde Hans Rasmussen Essenbæks og Jacob Rasmussen smeds indlæg og forsæt, at de som
salig Rasmus Essenbæks børn og arvinger har tiltale til Maren Jensdatter angående det
formynderskab, hendes salig mand har forestået, som skal være 882 sletdaler, og dernæst en
registrering af 25/9 1650 og en afregning 28/12 1659, som blev bekræftet af Niels Madsen på sin
mor Maren Jensdatter Tveds vegne, hvorefter blev fremlagt et skiftebrev af 25/9 1650, hvori til
slutning er indført, belangende børnenes føde og ophold, så er den foræret dem af Peder Groersen
Groers Pedersen Hans Andersen Groers Madsen og Mads Pedersen Loues ?, mens Mads Pedersen,
som er børnenes formynder skal forskaffe dem klæder og skolegang, hvorefter blev fremlagt en



afregning 28/12 1659 til Peder Rasmussen Hans Rasmussen Karen Rasmusdatter Anne
Rasmusdatter Mette Rasmusdatter, hvortil Niels Madsen Tved fremlagde et afkalds tingsvidne af
bytinget 17/3 1662, hvori Groers Pedersen i Essenbækgård gav ham på hans mors vegne afkald for
al hvis arv, som salig Rasmus Pedersen Essenbæks børn, nemlig Hans Rasmussen Karen
Rasmusdatter Anne Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter, var tilfaldet efter deres salig far Rasmus
Pedersen Essenbæk og deres salig mor Maren Hansdatter, såvel som for den oldearv efter deres
salig farfar Peder Groersen i Essenbækgård, de var arveligt tilfaldet, som salig Mads Pedersen
havde været formynder for, og derefter blev fremlagt en afregning på hvis salig Rasmus Pedersen
Essenbæk, forrige borger her sst, hans børn enhver var tilfaldet, nemlig Peder Rasmussen Hans
Rasmussen Karen Rasmusdatter Anne Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter efter skifte efter deres
salig forældre 25/8 1650 og efter deres salig farfar Peder Groersen i Essenbækgård 12/8 1656, som
blev foretaget, i overværelse af den salig mands efterladte hustru Maren Jensdatter, 25/1 1661 med
hendes tiltagne lovværge Morten Brøchner på den ene side og Groers Pedersen i Essenbækgård,
som er førnævnte børns farbror og ret født og tilforordnet værge på den anden side, underskrevet
Groers Pedersen egen hånd Morten Brøchner, og der blev afsagt dom: da Groers Pedersen har givet
Maren Jensdatter afkald for arv, så kan hun ikke deri nogen skade tilføjes.

(106)

** Jacob Sørensen på Hans Rasmussen Essenbæk og Jacob Rasmussen smeds vegne fordrede dom
over Niels Jacobsen handelsmand her sst og fremlagde deres skriftlige indlæg anlangende det
formynderskab, som han skal have sig påtaget, angående hvis gods, de arveligt efter deres salig far
og mor Rasmus Essenbæk var tilfaldet, som blev udlagt Niels Jacobsen over skifte efter salig
Groers Pedersen i Essenbækgård 25/10 1664. sagen blev opsat 6 uger.

(107)

** Erik Nielsen Kruse guldsmed her sst stævnede skriftligt Jens Guldsmed sst anlangende ærerørige
ord, han har haft om ham, og skældt ham for skælm og hundsvot, og det uden årsag, og satte i rette,
om han ikke bør samme hans ærerørige ord at bevise. sagen blev opsat 4 uger.

(108)

** Anders Jensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anker Pedersen rådmand her sst. efterskrevne synsmænd vidnede, at de 9/11 1670 var i Anker
Pedersen rådmands hus og der vurderede hvis efterskrevne pant, hos ham af Hans Hansen Dehn i
Fredericia var nedsat, som blev vurderet for 10 1/2 sletdaler.

(109)

** Jens Mogensen her sst fordrede dom over Peder Eriksen sst for 8 sletdaler. sagen blev opsat 6
uger.

10/11 1673.

** Jens Jensen guldsmed her sst fremlagde et synsvidne af bytinget 13/10 og et vidnesbyrd 13/10
1673, og endnu et vidnesbyrd 13/10 1673, samt et klagevidne 13/10 1673, og en sandemænds



opkrævelse af bytinget 20/10 1673, og en sandemænds opkrævelse 27/10 1673 og et sigtelsesbrev
5/10 1673, hvorimod Erik Kruse fremlagde et skriftligt synsvidne af bytinget og et skriftligt indlæg,
hvorefter Jens Guldsmed begærede fylding på sandemænd til deres tov, hvorefter de fremkom og
svor Erik Guldsmed et fuldt vold over.

(117)

** Mikkel Lassen borger her sst et afkald. Frederik Envoldsen rådstueskriver sst gav ham afkald for
al den arvepart, hans hustru Anne Jensdatter er arveligt tilfaldet på hendes mødrene arv efter hendes
salig mor Maren Jensdatter.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Adam Jespersen her sst for
lejermålsbøder, som han med Maren Nielsdatter begået har, og efterskrevne bevidnede, at han ikke
kunne formå at give videre end 2 rigsdaler, men Maren Nielsdatter, der to gange er besovet, har
intet at betale med, skal straffes til kagen.

** Anker Pedersen rådmand her sst 3/11. efterskrevne vidnede, at de 3/11 i Anker Pedersens hus
havde vurderet og takseret hvis efterskrevne pant, hos ham af Hans Hansen Dehn i Fredericia var
nedsat.

(118)

17/11 1673.

** Albret Sørensen på Kollerup på hans husbond Niels Hansens vegne. efterskrevne vidnede, at for
5 uger siden kom Jacob Rytter i Selling løbende ind i Peder Nielsens hus med en vognkæp i hånden
efter Anders i Hadbjerg, og de hørte, at Anders Rasmussen sagde til ham, du skal komme til at
betale for de sår og skader, du har gjort mig, og fremviste sine sår, som han beskyldte Jacob Rytter
for at have gjort ham.

(119)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansen rådmands efterleverske. hr Søren Pedersen sognepræst
til Spentrup og Gassum sogne fremlagde en fuldmagt af Casper Valcherius i Svenstrup, at da
Johanne Nielsdatters salig far, Niels Nielsen Bidstrup, har været ret værge for hans hustru Mette
Sørensdatters tilfaldne fædrene og mødrene arv efter hendes salig forældre i Randers, nemlig Søren
Pedersen Aidt og Anne Jensdatter, så giver han sin svoger hr Søren Pedersen fuldmagt til at give
hende afkald, og efter samme fuldmagt gav han hende afkald og kvittering på Casper Valcherius
vegne.

(120)

** Rasmus Pedersen Vinter af Århus fordrede dom over Christen Jensen Korning her sst for 33
sletdaler, som han til hans hustru Johanne Mikkelsdatter skyldig er, efter hans efterskrevne
obligation til Johanne Mikkelsdatter, salig Jens Nielsens på Gesinggård, dateret 10/5 1670, som han
blev tildømt at betale.

(121)



** Jens Jensen guldsmed her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(122)

** Mikkel Lassen her sst fordrede dom for dele over efterskrevne. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Jens Tomasen af Århus for
lejermålsbøder, som han med Maren Karmands begået har, og kunne kun formå at udgive 5
rigsdaler derfor.

24/11 1673.

** Anders Jensen Bjerregrav her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

** Jacob Sørensen trompeter her sst. efterskrevne vidnede, at Christoffer Berentsen i Århus og Poul
Vilhelm havde utilbørlige ord imod ham, og sagde iblandt andet, førend i af Randers skal være
værdige til at opvarte til dette bryllup, da skal i få en ulykke.

(123)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Mikkel Prammand for voldsbøder og
slagsmål, han på Søren Rosengård begået har, og efterskrevne vidnede, at han ikke kunne formå at
udgive mere end 5 rigsdaler, som han lovede inden 14 dage at betale.

(124)

** Søren Jespersen felbereder her sst lod fordele efterskrevne.

1/12 1673.

** borgmester Martinus Seemand her sst med en opsættelse af bytinget 20/10 næst forleden
stævnede Jørgen Svendsen i Ellegårde for 20 rigsdaler, han ham skyldig er, og fremlagde en
missive, hvorefter han blev tildømt at betale hans gæld.

(125)

** Erik Nielsen guldsmed her sst med en opsættelse af bytinget 13/11 stævnede Jens Guldsmed sst
anlangende ærerørige ord imod ham, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 27/10 1673, hvorimod
Jens Jensen guldsmed fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt, at eftersom samme
sag synes at hense til ærerørig, så henfindes den til sin tilbørlige dommer.

(127)

** salig Laurids Christensen Mollerups efterladte børn fem opsættelser, Maren Lauridsdatter
1.opsættelse. Niels Lauridsen Mollerup på alle hans søskende deres vegne fordrede dom over
efterskrevne gældnere, som har været deres salig far skyldig, og derefter



Jens Lauridsen Mollerups opsættelse over efterskrevne gældnere, og Søren Lauridsen Mollerups
opsættelse over efterskrevne gældnere, og derpå Niels Lauridsen Poulsens opsættelse over
efterskrevne gældnere, og Niels Lauridsen Mollerups opsættelse over efterskrevne gældnere. sagen
blev opsat 6 uger.

(131)

** Las Madsen i Helsted hans søn Mads Lassen fordrede dom over Peder Nielsen Lem her sst efter
hans salig fars efterskrevne forpligt, hvori Niels Lassen Lem i Randers kendes sig at være Laurids
Madsen i Helsted skyldig 30 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

8/12 1673.

** Anne Nielsdatter, salig Laurids Mollerups her sst, hendes søn Niels Mollerup fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(133)

** Laurids Mortensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(134)

** Mikkel Lassen her sst lod fordele efterskrevne.

15/12 1673.

** Anne Cathrine von Andersen, salig Jacob Nielsen til Ristrup hans højt bedrøvede efterleverske,
fordrede dom over Jens Madsen skomager for gæld efter hans udgivne obligation, som han blev
tildømt at betale.

(135)

22/12 1673.

** Maren Jensdatter Tveds her sst et afkald. Gregers Mortensen barberer sst på hans hustru Mette
Madsdatters vegne gav hende afkald for hendes arv efter hendes salig far Mads Pedersen
handelsmand her sst.

(136)

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst fordrede endelig dom over Peder Lauridsen og Søren Nielsen
for gæld efter deres fremlagte obligationer, som de blev tildømt at betale.

(137)

** Rasmus Nielsen Kragballe her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.



** Søren Andersen i Søby fordrede dom over Rasmus Sørensen vognmand for 6 sletdaler, han ham
skyldig er. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Mikkelsen i Voldum, oberst Hans Friises fuldmægtig, begærede 3.ting over Conrad
Hygensen Lindtorm byskriver her sst, hvorimod han fremlagde sit svar, hvorefter blev afsagt, at da
Laurids Mikkelsen er i København så blev 3.ting opsat, til han kommer hjem.

(138)

** her endes KM tingbog i Jesu navn for år 1673.

(139)

** o herre Jesu fin
jeg beder dig ved ånden din
regere pennen min
min sjæl uden al våde
og min næste uden al skåde.

(1)

** tingbogens autorisation

** sandemænd og vargæld

(2)

12/1 1674.

** Anne Lucie von Birchenwald, mester Oluf Olufsen, latinske skolemester her sst, hans efterladte
hustru. synsmænd afhjemlede syn på den gård i Hovmeden, hun selv iboer.

** Laurids Christoffersen af Skanderborg på Zacharias Pedersen brygger i København hans vegne
fordrede dom over Jens Christensen Falkenberg i Asferg for 24 tønder rug og 9 tønder byg, som han
har sig til forpligtet skadesløs at levere i Randers i Hans Madsens hus, efter hans efterskrevne
forpligt af 16/10 1660, hvori han forpligter sig at indfordre samme korn hos bønderne efter salig
Niels Madsen, forrige skriver på Mariager kloster hans fuldmagt, med påskrift, her foruden har jeg
leveret Jens Christensen en hest, som min salig mand gav 24 rigsdaler for, Karen Pedersdatter egen
hånd, hvorimod Jens Christensen fremlagde sit indlæg anlangende en revers, han til Karen
Pedersdatter, salig Niels Madsens, forrige boende i Århus, til hende skal have udgivet, angående
noget korn han skulle indfordre, som var udlånt bønderne 1657, hvilket han har gjort med største
flid. sagen blev opsat 6 uger.

(3)

** Mikkel Lassen borger her sst med en opsættelse af bytinget 17/11 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.



(4)

** Jens Jensen guldsmed her sst med en opsættelse af bytinget 17/11 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, hvorimod blev fremlagt indvendinger, og der blev afsagt dom: de, der ikke er mødt
herimod at svare, bør betale deres gæld inden 15 dage.

(5)

** Jens Pedersen Karmark her sst med høringe lod fordele efterskrevne.

** borgmester Martinus Seemand her sst gav last klage og kære over hans tjenestekarl Jacob
Pedersen, som ulovligt er undveget af hans tjeneste.

** Johan Koop rådmand her sst til 3.ting bortviste Conrad Hygensen Lindtorm byskriver fra den
våning, han iboer.

** Morten Lassen skrædder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(6)

19/1 1674.

** Jørgen Christensen prokurator her sst. efterskrevne vidnede, at Maren Poppes, som nu ligger lig,
og skal have dræbt sig selv med en kniv, ikke var ved hendes fulde fornuft, og har været syg fra 14
dage før jul.

** Niels Jacobsen her sst et afkald. Hans Rasmussen indvåner i København
gav ham afkald for arv, som han, som tilforordnet værge, har haft under værgemål efter hans salig
farbror Groers Pedersen, som boede og døde i Essenbækgård, og Jacob Rasmussen indvåner i
København på hans hustru Mette Rasmusdatter vegne gav ham afkald for arv efter hendes salig
forældre Rasmus Pedersen Essenbæk og Maren Hansdatter og hendes salig farbror Groers Pedersen,
som boede og døde i Essenbækgård.

(7)

** Peder Mikkelsen her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** jomfru Maren von Nielsen til Ristrup fordrede dom over Jørgen Fisker for 8 sletdaler resterende
husleje. sagen blev opsat 6 uger.

** Mads Nielsen skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Peder Jensen Gerlev, handelsmand her sst, lydeligt med seks høringe lod fordele efterskrevne
gældnere.

(8)



** Anders Jensen Bjerregrav med en opsættelse af bytinget 24/11 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Knud Jensen Klokker, handelsmand her sst, lod opsige til kommissær Peder Madsen Lassen den
bod, som Knud Jensen iboer.

(9)

26/1 1674.

** Morten Tygesen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, blandt andet for
gæld til salig Kirsten Mogensdatter sst, som ved lod og lykke er tilfaldet ham, og Tomas Andersens
arvinger i Hadsten Frands Tomasen efter brev af 24/3 1654. sagen blev opsat 6 uger.

** Mikkel Lassen borger her sst et afkald. Anders Carlsen sst fremkom med en fuldmagt af
efterskrevne til at give Mikkel Lassen afkald for arv efter deres bror og svoger salig Jens Jensen
Mogensen, som er for hvis løsøre og tilstående gæld, han har arvet efter sin salig mor Maren
Jensdatter, som boede og døde sst, og de giver deres svoger Anders Carlsen fuldmagt dertil, og har
ombedt Søren Andersen rådmand som lovværge for sin steddatter Maren Jensdatter, salig Bertel
Andersens efterleverske, hendes vegne og Anker Pedersen på sin søn Jens Ankersens vegne med
dem at underskrive, hvorefter Anders Carlsen på Peder Jensen Skov, Maren Jensdatter, salig Bertel
Andersens, Jens Ankersen, Anne Jensdatter Frederik Envoldsens, Anders Carlsen på sin hustru
Lene Jensdatters vegne gav Mikkel Lassen afkald.

(10)

** Jens Lauridsen Mollerup med en opsættelse af bytinget 1/12 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, som er hans salig far Laurids Christensen Mollerup gæld skyldig, og som ham ved lod og
lykke arveligt er tilfaldet, som de blev tildømt at betale.

(11)

** Niels Lauridsen Mollerup her sst med en opsættelse 1/12 1673 stævnede efterskrevne gældnere,
som er hans salig far Laurids Christensen Mollerup gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(13)

** Niels Lauridsen Poulsen med en opsættelse af bytinget 1/12 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, som er hans salig far Laurids Christensen Mollerup gæld skyldig, som ham efter lod og
lykke arveligt er tilfaldet, og som de blev tildømt at betale.

(14)

** Jørgen Lauridsen Mollerup på hans vegne hans bror Niels Lauridsen Mollerup med en
opsættelse af bytinget 1/12 1673 stævnede efterskrevne gældnere, som er hans salig far Laurids
Christensen Mollerup gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(16)



** Maren Lauridsdatter Mollerup på hendes vegne hendes bror Niels Lauridsen med en opsættelse
af bytinget 1/12 1673 stævnede efterskrevne gældnere, som er hendes salig far Laurids Christensen
Mollerup gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(17)

** Maren Mortensdatter, salig Morten Mortensens efterleverske, her sst fordrede dom over
efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(18)

** Mads Lassen i Helsted på hans far Las Madsens vegne med en opsættelse af bytinget 1/12 1673
stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod Peder Lem her sst fremlagde et skriftligt indlæg, at da
han tiltales for hans salig fars gæld, som skulle være udgivet for langsommelig tid siden, og ikke til
tinge årligt er læst, og da han intet arvede efter hans salig far, formener han sig fri for tiltale, af
hvilken årsag fogden ikke kunne tilkende ham at gælde.

(19)

** Jørgen Christensen prokurator her sst. synsmænd afhjemlede, at de i den bod på kirkegården,
som Anne Hansdatter, salig Mikkel Tygesens efterleverske tilhører, og Maren Pedersdatter Poppes
iboede, havde beseet Maren Poppes lig, som skulle have dræbt sig selv med en kniv, som sad i
brystet, og var dybt indslået, og Dorte Jensdatter berettede, at en lille pige, som var til huse hos
Maren Poppes, kom løbende og sagde, kom og se hvor Maren Poppes banker en kniv i hendes bryst,
og da hun kom derind, sad kniven i hendes bryst, og hun formanede hende at bede Gud om synds
forladelse.

3/2 1674.

(20)

** Anne Nielsdatter, salig Laurids Christensen Mollerups efterleverske, på hendes vegne hendes
søn Niels Lauridsen Mollerup med en opsættelse af bytinget 8/12 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, der iblandt Laurids Rasmussen og Meiner Rasmussen i Østrup skovhus 7 daler for deres
salig far Rasmus Jensen, som boede i Støvring, og i Randers salig Poul Frederiksen Teglbrænders
hustru Maren Tomasdatter, salig Jon Christensen Skalmstrups hustru Margrete Sørensdatter, salig
Peder Jostsen sadelmagers hustru Maren Clausdatter, salig Knud Madsens hustru, som boede i
Svejstrup Maren Tomasdatter, hvorefter efterskrevne fremlagde deres protester, hvorefter blev
afsagt, at de, der ikke er mødt til gensvar, bør betale deres gæld.

(24)

** Jens Rasmussen i Århus begærede dom over Søren Jespersen felbereder her sst for 21 daler efter
afregning. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst begærede dom over Christen Lauridsen smed sst for 34
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.



(25)

** Peder Tomasen snedker her sst lod opsige til Anne Hansdatter, salig Mikkel Tygesens, den halve
gård, han påboer, til påske førstkommende.

** Carsten Nielsen skomagersvend her sst lod opsige to agre i Østervang.

** Jørgen Andersen i Knejsted, som er stævnet ad Anne Nielsdatter, salig Laurids Christensen
Mollerups efterleverske, for nogen gæld, han skulle være hendes salig mand skyldig, han benægtede
ved højeste ed, at han ikke var ham skyldig enten skilling eller skillings værd, og fremlagde et vidne
af Gerlev herreds ting 11/3 1667, hvor Jørgen Andersen fragik arv og gæld efter hans salig bror
Claus Andersen.

(26)

** Mads Nielsen Nielstrup her sst begærede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6
uger.

(27)

** borgmester Johan Steenbeck, Jacob Rasmussen smed i København og svoger Hans Rasmussen
Essenbæk i København samt Niels Jacobsen her sst på egne og Anne Rasmusdatter Essenbæks
vegne, som han er værge for, solgte til Johan Steenbeck et begravelsessted i skt Mortens kirke næst
sønden til fonten efter købebrevs indhold dateret 1/2 1674.

(28)

** Jørgen Christensen prokurator på KM rettens og byens vegne opkrævede sandemænd at gøre
deres ed og tov over salig Maren Pedersdatter Poppes, som har dræbt sig selv med en kniv.

9/2 1674.

** Frederik Envoldsen på borgmester og råd her sst deres vegne for retten leverede KM Randers
bys tingbog, underskrevet og forseglet, som Conrad Hygensen annammede og forpligtede sig på tro
og love deri at skrive alle hvis dokumenter, som for retten passerede.

** Jens Pedersen Vintmølle handelsmand her sst. efterskrevne vidnede, at de 13/1 på hans begæring
var hos Peder Mogensen, birkefoged til Clausholms birketing, om han ville give dem en forseglet
dom imellem oberst Hans Friis på den ene og Jens Pedersen og interesserede på den anden side, og
han svarede, at det ikke nu kunne ske, men han ville levere den på Clausholms birketing på lørdag
førstkommende.

(29)

** Niels Jensen byfoged begærede fylding på sandemænd for deres ed og tov at gøre over Maren
Pedersdatter Poppes, som skal have dræbt sig selv med en kniv efter tingsvidne af bytinget 19/1



sidst forleden, og i rette lagde et synsvidne af bytinget 16/1 1674, og de fyldte sandemændene til
deres tov, og sandemændene fremkom og svor Maren Pedersdatter hendes egen bane.

(30)

** Peder Nielsen forrige overformynder her sst lod fordele efterskrevne.

16/2 1674.

** Rasmus Nielsen Kragballe med en opsættelse af bytinget 22/12 1673 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale.

(31)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst. efterskrevne vidnede, at de 16/1 var på Clausholm birketing og
begærede af birkefoged Peder Mogensen i Hørning, om han efter hans forrige løfte ville levere dem
en dom imellem oberst Hans Friis og Jens Pedersen Vintmølle, hvortil han svarede nej, ikke så
hastigt, og Jens Pedersen kunne heller ikke få noget indført i tingbogen, eller få sine dokumenter
læst og påskrevet.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst. synsmænd afhjemlede syn på Karen Nielsdatter, Laurids
Nielsens hustru, hvis fod var ophovnet, og der var en ophovnet kugle inden på foden, og hun
beskyldte doktorens karl Christen Christensen for at have overkørt hende på gaden.

(32)

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst på sin hustrus vegne gav last og klage over Christen
Christensen, for han voldeligt overkørte hende på gaden på hendes kirkevej.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst. efterskrevne vidnede, at da de kom af kirken, så de en karl
komme kørende og overkørte Laurids Nielsens kone Karen Nielsdatter, og godtfolk måtte følge
hende til hendes hus.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg lod fordele efterskrevne for gæld.

** Christen Olufsen skrædder her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(33)

** Rasmus Nielsen, foged på Ulstrup, fordrede dom over Rasmus Nielsen Ørsted skomager her sst
for 28 sletdaler resterende husleje. sagen blev opsat

** Rasmus Nielsen, foged på Ulstrup, lod opsige Rasmus Nielsen Ørsted skomager her sst af den
bod og våning, har iboer.

** Niels Jensen Molbo skomager her sst lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne.

(34)



** Jens Pedersen Podemester uden Østerport lod opsige til Anders Mogensen hospitalsforstander
den have, han af ham har haft i fæste.

23/2 1674.

** hr Christen Pedersen i Værum fordrede dom over Christence Henriksdatter, salig Poul Pedersens
fordum borger her sst, for 83 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(35)

** Barbara Olufsdatter, salig Niels Skrædders her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere, der
iblandt Maren Rasmusdatter Anders Trompeters sst. sagen blev opsat 6 uger.

** Laurids Christoffersen skriver til Skanderborg birk på Zacharias Pedersen brygger i København
hans vegne, med en opsættelse af bytinget 12/1 1674, stævnede Jens Christensen Falkenberg for 24
tønder rug og 9 tønder byg, som han havde lovet at levere i Randers efter hans forpligt, dateret
16/10 1660, hvorefter Jens Christensen Falkenberg fremlagde et indlæg anlangende hans kontrakt
med salig Niels Madsen, forrige ridefoged og skriver over Mariager kloster, hans efterleverske
Karen Pedersdatter, nu residerende i København, om hvis korn han på hendes salig husbonds vegne
til bønderne efter hans begæring af 4/5 1657 udlånt har, som de nu søger ham for, og han vil med
obligationer og kvitteringer bevise, at en del af kornet står hos de lånende og ikke kan bekommes,
en del leveret til Karen Pedersdatter selv og en del til hendes søster og en del efter hendes egen
begæring til andre, og fremlagde en fortegnelse på hvis korn, som er udborget, og hvis, han har
inddrevet, og til hvem, han har leveret det, blandt andre til Terkild Tygesen i Randers og Karen
Pedersdatter selv, og derefter fremlagde han en fortegnelse på brevpenge, han på salig Niels
Madsens og Karen Pedersdatters vegne udgivet har, og obligationer af de bønder, der havde lånt
korn, og salig Niels Madsens fuldmagt, dateret Århus 4/5 1657, og derefter tingsvidner af Nørhald
herreds ting 19/11 1661 og 18/2 1662, hvor han lod fordele efterskrevne for deres lånekorn, og
derefter et tingsvidne af samme ting 10/2 1674, hvori efterskrevne bønder vidnede om det lånekorn,
som de havde leveret, og de bønder, der blev forarmede i fjendetiden, og derefter fremlagde en
missive fra Maren Pedersdatter, Karen Pedersdatters søster, angående det korn, hun havde
annammet, og en memorial fra Karen Pedersdatter, hvorefter blev afsagt, at Jens Christensen bør
betale hvis, som rester af de 24 tønder rug og 9 tønder byg, og belangende den brune hest, så bør
han søges ved hans værneting, og da han ikke fremlægger bevis eller løfte, hvorefter han samme
fordring for rejser kunne tilkendes, så dersom Jens Falkenberg har noget derfor at tiltale Zacharias
Pedersen eller hans hustru, da bør han søge dem ved deres værneting.

(42)

** Niels Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Anders Poulsen her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen blev
opsat 6 uger.

(43)



** Niels Poulsen vognmand her sst lod opsige til kommissær Peder Madsen Lassen en ager, han af
ham lejet har.

2/3 1674.

(formedelst Guds strenge vejrligs skyld, blev retten holdt i Randers yderste rådhus)

** Peder Jensen Vintmølle her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(44)

** Johan Cuur apoteker her sst fordrede dom over Anne Nielsdatter, salig hr Christens i Årslevs
enke, for medikamenter, hendes salig mand har forbrugt, for 6 daler og Christian Maler farver for 5
daler. sagen er opsat 6 uger.

9/3 1674.

(45)

** Morten Tygesen rådmand her sst med en opsættelse 26/1 1674 stævnede efterskrevne gældnere,
og de blev tildømt at betale deres gæld.

(46)

** Søren Jespersen felbereder her sst et afkald. Tomas Nielsen Smed, forrige borger sst nu boende i
Hobro, gav ham afkald for den arv, som Tomas Smeds hustru Karen Jørgensdatter var tilfaldet efter
hendes salig forældre Maren Andersdatter og Jørgen Linnesen Gynther felbereder.

(47)

** Jørgen Christensen på Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst hans vegne og på KM og byens vegne
lyste et fuld vold over Christen Christensen, tjenende doktor Seemand sst, for han 4/2 skal have
overkørt Laurids Nielsens hustru Karen Nielsdatter på gaden efter syn og klages indhold.

** Jørgen Christensen på Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst hans vegne opkrævede sandemænd
deres ed og tov at gøre i samme sag.

** Christen Christensen, doktor Seemands karl, her sst benægtede ved højeste ed og oprakte fingre
ikke at have overkørt Rasmus Nielsen Hesselbjergs kone Karen Nielsdatter, og ikke at have rørt
hende.

** Tomas Svane rådmand her sst lydeligt ved seks høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(48)

** Anker Pedersen rådmand her sst hans søn Jens Ankersen med seks høringer lod fordele
efterskrevne gældnere.



** Maren Jensdatter Tveds lydeligt med seks høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

** Niels Jensen KM byfoged på KM vegne stævnede Maren Pedersdatter Poppes arvinger, som sig
selv skal have dræbt med en kniv, og satte i rette, om ikke hendes efterskrevne efterladte gods burde
at tilkomme KM og byen, hvilket blev dømt.

(49)

16/3 1674.

** Mads Nielsen Nielstrup borger her sst med en opsættelse af bytinget 3/2 1674 stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld inden 15 dage.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg her sst fremlagde et synsvidne af af bytinget 2/1 1674, og et
vidnesbyrd af bytinget 16/2 1674, og et volds tillysnings vidne af bytinget 9/3 1674 og sandemænds
opkrævelse, hvorimod doktor Seemand fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter sandemændene
gjorde deres ed og tov således, at efter Christen Christensens hårde benægtelse, og efterdi Karen
Nielsdatter ingen sårmål skal have haft, så svor de ham fri.

(53)

** Jens Mikkelsen her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

23/3 1674.

** Hans Duus barberer her sst fremlagde et skriftligt forlig, dateret 2/6 1673, at eftersom der har
været iring og trætte imellem Hans Duus badskær og Niels Pedersen Bars kleinsmed her sst, efter
salig Inger Pedersdatter, som døde til Hans Duus, om hendes efterladte midler og formue, og hvis
på hendes begravelse er bekostet, da har efter landstingsdom efterskrevne taget registreringen af
hendes gods for sig, og deraf udlagt til Hans Duus for hans fordrede husleje begravelses
omkostninger med mere.

.(54)

** Mads Nielsen med høringer lod fordele efterskrevne.

** oberstløjtnant Lewetzau fordrede dom over Niels Poulsen her sst for 50 rigsdaler efter hans
obligation, dateret Kattrup 28/1 1667, som han blev tildømt at betale.

(55)

** Maren Sørensdatter, salig Morten Mortensens efterleverske, med en opsættelse af bytinget 26/1
1674 stævnede efterskrevne gældnere, hvorefter blev afsagt, at de, der vedgår gælden, bør betale
den.

(56)



30/3 1674.

** Peder Jensen Gerlev hans pige Karen Mortensdatter fremlagde en kåbe, som var pantsat hende af
Tomas Pedersen, som hun begærede at få vurderet, og tilbød Tomas Pedersen at indløse den.

(57)

** Rasmus Nielsen, foged på Ulstrup, med en opsættelse af bytinget 16/2 1674 stævnede Rasmus
Nielsen Ørsted her sst for resterende husleje, som han blev tildømt at betale.

** Tomas Rasmussen Kragballe her sst lod fordele efterskrevne.

6/4 1674.

(58)

** Cathrine Tomasdatter, salig doktor Christen Schønnings et afkald. Peder Hansens søn i Handest
Mourids Pedersen, nu tjenende under militsen, gav hende afkald for den arvelod af 1000 rigsdaler,
som hendes salig husbond havde udlovet, og som han arveligt kunne tilfalde efter hans salig
morbror doktor Christen Schønning, som boede og døde i Randers, såvel som for hvis arv, han
kunne tilfalde efter hans salig morfar Christen Schønning, som boede og døde i Binderup.

(59)

** Jens Lauridsen Mollerup lod fordele efterskrevne

(60)

** Anne Nielsdatter, salig Laurids Christensen Mollerups efterleverske, lod fordele efterskrevne
efter forrige dom 3/2 1674.

(62)

** Niels Lauridsen Mollerup lod fordele efterskrevne

(63)

** Niels Lauridsen Poulsen lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Lauridsen Mollerup lod fordele efterskrevne efter dom 26/1.

(64)

** Maren Lauridsdatter Mollerup lod fordele efterskrevne efter dom 26/1.

(65)

** Christen Nielsen Prim her sst lod fordele efterskrevne gældnere.



** Christen Lauridsen Mollerup her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(66)

** Christen Lauridsen Mollerup sst fordrede dom over Mogens Sørensen i over Hornbæk for 10
daler og korn, han var hans salig far skyldig efter hans obligation, hvorpå rester 14 sletdaler og
noget korn, som han blev tildømt at betale.

13/4 1674.

** Rasmus Lollik her sst lod fordele efterskrevne.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst med en opsættelse af bytinget 8/3 sidst afvigte stævnede
efterskrevne gældnere, som er ham gæld skyldig, som de blev tildømt at betale.

(67)

** Peder Jensen Gerlev her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Magdalene Jensdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(68)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens efterleverske her sst, fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Cuur apoteker her sst med en opsættelse af bytinget 2/3 1674 stævnede Anne Nielsdatter,
salig hr Christens i Årslev, og Christen Maler her sst for gæld, som de blev tildømt at betale.

(69)

** Jens Pedersen i Væt lod fordele efterskrevne.

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede fornyelsesdom over efterskrevne gældnere for hvis, de
ham skyldig er, efter forrige dom 18/11 1672, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld.

(70)

** Niels Jensen byfoged her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(71)

** Jacob Lang her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

27/4 1674.

(72)



** Anders Mogensen Grave hospitalsforstander her sst lod fordele.

** Morten Skibbygger her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

4/5 1674.

** borgmester og råd her sst stævnede Conrad Lindtorm byskriver for syn vidner og klage, og
fremlagde en skriftlig klage, at da det ofte for dem er beklaget, hvorledes byskriveren forholder
godtfolk deres breve og dokumenter, som bliver fremlagt på tinget, dem ofte til største nachdel og
pengespild, og udelukker af tingbogen hvis, som for retten ageres og retteligt i tingbogen burde at
indskrives, og der befindes mange ledige blade i tingbøgerne år efter andet, og mange gange har de
strengeligt formanet ham at gøre sin pligt, hvorfor de forårsages at lade fire mænd gennemse
tingbøgerne, dateret Randers rådhus 27/4 1674, hvorefter blev fremlagt et skriftligt syn på
tingbøgerne 1672 og 1673, hvori fandtes mange udeladelser af dokumenter og mange ledige blade.

(73)

** borgmester og råd her sst lod fremlægge deres indlæg, at da efter KM forordning om
konsumptionen forbydes, at ingen kromand eller andre på landet, som brænder brændevin og
brygger øl til at sælge og udtappe, må have brændevinskedler og bryggeredskab i deres huse,
købstæderne til forprang og nachdel, så har de ladet forespørge på landet derom, og da befandtes
efterskrevne, som ikke havde afskaffet ovennævnte, og blev derefter fremlagt magistratens
angivelse om kroer og værtshuse på landet, som er 4.artikel i konsumptions forordningen, hvorefter
kromænd på landet, som brygger øl eller brænder brændevin, da at have redskabet forbrudt og give
der foruden 20 rigsdaler, hvorefter blev afsagt, at så mange, som har forseet sig imod forordningen,
bør straffes efter artiklens indhold og have deres brændevinskedler med behørig redskab forbrudt.

(76)

** Cathrine Tomasdatter, salig doktor Christen Schønnings her sst, et afkald. Mourids Nielsen i
Sønderlund på sin datter Anne Mouridsdatters vegne, desligeste Niels Mouridsen, Mourids Nielsens
søn sst, i Års herred på sine egne vegne og Jens Lauridsen i Lundgård i Slet herred på sin hustru
Inger Mouridsdatters vegne gav hende afkald for al den arv, de på deres salig mor Inger
Christensdatters vegne efter deres salig morbror doktor Christen Schønning arveligt kunne tilfalde,
ifølge hans testamente på 1000 rigsdaler foruden den bondegård Finstrup ved Ålborg.

** Christen Olufsen skrædder her sst lod fordele efterskrevne

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Eva Jensdatter for lejermål med Laurids
Nielsen, og efterskrevne vidnede, at hun ikke videre formåede at udgive, end 4 rigsdaler.

(77)

** Rasmus Jensen Møller i Hvide mølle fremlagde et skriftligt syn af brøstfældigheden på volden
og dæmningen til Hvide mølle, og han beklagede, at han intet havde kunne male med møllen siden
jul.



11/5 1674.

** Anker Pedersen rådmand her sst stævnede hr Poul Jensen i Gerlev for gæld efter hans
efterskrevne obligation, hvori Poul Jensen Monstrup, sognepræst til Gerlev, kendes at være ham
skyldig 117 sletdaler, som er af hans gæld til ham og hans salig forældre, dateret 8/12 1665, med
påskrevne betalinger, og derefter fremlagde en provstestævning, hvorefter han blev tildømt at betale
sin gæld inden 15 dage, eller han efter dets forløb at have indvisning ved nam og vurdering.

(79)

18/5 1674.

** Peder Lassen Hinge her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(80)

** Søren Pedersen skomager her sst fremkom og sagde, at han efter denne dag ikke længere ville
være i forlov for hans søn Mads Sørensen.

** doktor Niels Bendtsen lod udvise Mads Sørensen skomager af den bod og våning, han påboer,
den ikke længere må besidde end til skt Mikkelsdag.

** Christen Lauridsen Mollerup fordrede dom over Poul Nielsen her sst for 7 sletdaler, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

25/5 1674.

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens her sst, med en opsættelse af bytinget 13/4 1674
stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(81)

1/6 1674.

** Søren Andersen i Søby fordrede dom over Rasmus Sørensen vognmand uden Vesterport for 6
sletdaler, han skal være ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(82)

15/6 1674.

** Cathrine Tomasdatter, salig doktor Schønnings her sst et afkald, og fremlagde en fuldmagt af
Anders Christensen Schønning på Mølgård, og herredsfoged i Års herred, på hans egne og på hans
søsterdatter Else Mouridsdatters vegne, som hendes lovværge, til at give afkald for arv efter hans
salig bror doktor Christen Schønning, som er deres anpart af 1000 rigsdaler og en gård Finstrup ved
Ålborg, hvoraf hans kvantum er 200 rigsdaler og hans søsterdatters lod 12 rigsdaler, og en fuldmagt
af Jørgen Jostsen i Dal på hans hustrus vegne for arv efter hendes salig bror, og af Christen
Sørensen Rise hos sin mor Gertrud Christensdatter i Rise i Hornum sogn i Års herred for hendes arv



efter hendes salig bror, og en fuldmagt af Bertel Grabner i Løddekøbing i Skåne på hustru Kirsten
Christensdatter Schønnings vegne for hendes arv efter hendes salig bror, hvorefter efterskrevne
fuldmægtige gav Cathrine Tomasdatter afkald for arv efter førnævnte fuldmagter.

(85)

** Niels Jensen byfoged. synsmænd afhjemlede syn på Mogens Jensen i Lem, som havde et stort
åbent sårmål i hans hoved, som han beskyldte Anne Nielsdatters karl, Anders Christensen, for at
have gjort med en pibstob.

22/6 1674.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(86)

** Anders Poulsen her sst. synsmænd fremlagde deres skriftlige syn af hvis brøstfældighed, som
befindes på en halv gård i Dytmærsken, som salig Jens Andersen, danske skolemester, hans
arvinger deraf en part tilkommer, og Anders Poulsen Bay den anden part tilkommer, som han af
Rasmus Olufsen købt har.

(87)

** Anders Christensen rådmand her sst fremlagde en kontrakt, hvormed magistraten sælger til ham
den anpart i den øde ejendom, salig Peder Worm tilforn tilhørte på Vestergrave.og derefter
fremlagde et brev, udgivet af hr Ejler Jensen Munk, sognepræst til Bjerager, hvormed han sælger til
Anders Christensen den part, som han har købt i den halve gård, som salig Peder Worm tilhørte.

(90)

** Mikkel Sørensen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

29/6 1674.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Laurids Nielsen skræddersvend for
lejermålsbøder med Eva Jensdatter, og efterskrevne vidnede, at han ikke kunne formå at udgive
mere end 5 rigsdaler.

(91)

** Cathrine Tomasdatter, salig doktor Schønnings, et afkald. Niels Eskesen i Kastrup på hans børns
vegne Christen Nielsen Eske Nielsen Niels Nielsen gav hende afkald for arv efter deres salig
morbror hendes salig husbond, og Christen Mouridsen Schønning gav hende afkald for arv efter
hans salig morbror doktor Christen Schønning.

(92)



** Hans Duus badskær her sst lod fordele efterskrevne.

** Morten Lassen her sst. på KM og byens vegne blev fremlagt et synsvidne på hvis sårmål og
skade, Morten Lassen havde, og han var stukket med en degen på den højre side af brystet, og han
frygtede at blive ved livet, og som han beskyldte Christen Rasmussen Elkær for at have gjort.

(93)

** Niels Jensen byfoged fremlagde et skriftligt syn på Mogens Jensen i Lem, som havde et åbent
sårmål i hans hoved, som han beskyldte Anne Nielsdatters karl, Anders Christensen, for at have
gjort med en pibstob uden årsag, og opkrævede volds tillysning og sandemænds opkrævelse, for at
gøre deres ed og tov over Anders Christensen.

(94)

6/7 1674.

** Cathrine Tomasdatter, salig doktor Schønnings et afkald. Laurids Christensen Brems i Finstrup
på hans hustru Anne Christensdatters vegne gav hende afkald for hendes arv efter hendes salig bror
Christen Schønning efter hans testamente på 1000 rigsdaler og en bondegård Finstrup, hvoraf
hendes lod er 100 rigsdaler.

(95)

** Cathrine Tomasdatter et afkald. Laurids Pedersen i Katbygård i Giver sogn i Års herred på hans
hustru Maren Mouridsdatter vegne gav hende afkald for arv efter sin salig morbror Christen
Schønning, efter hans testamente på 1000 rigsdaler, hvoraf hendes anpart er 20 rigsdaler, og Jens
Jørgensen i lille Binderup i Års herred på hans hustru Bodil Mouridsdatters vegne gav hende afkald
for arv efter hendes salig morbror Christen Schønning efter hans testamente på 1000 rigsdaler,
hvoraf hendes kvantum er 12 rigsdaler.

(96)

** Anker Pedersen rådmand her sst fordrede dom over Søren Andersen rådmand sst, at eftersom til
salig Jens Mogensens børn, nemlig Jens Jensen Peder Jensen Skov og Lene Jensdatter over skifte
efter deres salig mor Maren Jensdatter er gjort udlæg for 240 rigsdaler, hvilket udlæg deres stedfar
Søren Andersen rådmand her sst har til sig annammet og lovet at holde ham skadesløs derfor, og
eftersom samme børn og deres arvinger af ham fordrer samme kapital, satte derfor i rette, om Søren
Andersen ikke straks uden ophold bør betale samme kapital med sin rente på rente. sagen blev opsat
6 uger.

** Laurids Christensen Brems i Finstrup fordrede dom over Cathrine Tomasdatter, salig doktor
Schønnings efterleverske her sst, angående hans hustrus arv efter hendes salig far efter skiftebrevs
indhold af Års herredsting 26/4 1661, og efter hendes salig mor Else Andersdatter, da skiftet stod i
Binderup 27/6 1663, hvor Christian Schønning var hendes værge, som bedrager sig 325 daler, og
ligeledes for en kontrakt om gården Finstrup, han har oprettet med den salig mand, samt købebrev
og skøder. sagen blev opsat 6 uger.



(97)

** Niels Jensen byfoged på KM vegne fremlagde et synsvidne af bytinget 29/6 1674 angående
Morten Lassens sår, og opkrævede volds tillysning og opkrævelse af sandemænd at gøre deres ed
og tov over Christen Rasmussen.

(98)

** Niels Jacobsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

13/7 1674.

** Søren Andersen af Søby med en opsættelse af bytinget 1/6 1674 stævnede Rasmus Sørensen
vognmand for 6 sletdaler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(99)

** Anders Poulsen Bay her sst fremlagde en skriftlig kontrakt mellem ham og Morten Tygesen
rådmand sst angående en våning, som Anders Bay af ham
skal have til leje et årstid.

** Frederik Envoldsen Anders Carlsen Jens Ankersen og Maren Jensdatter, salig Bertel Andersens
efterleverske, fremlagde et indlæg, at eftersom salig hr Niels Hornbæk, forrige kapellan her sst, er
blevet salig Jens Jensen Mogensen 20 rigsdaler skyldig, og efter hans død har hans salig far Søren
Bromand og hans svoger Peder Tomasen snedker sst tilforpligtet sig at betale salig hr Nielses gæld,
sætter derfor i rette, om ikke Peder Tomasen bør betale halvparten til salig Jens Jensen Mogensens
arvinger. opsat 6 uger.

(100)

** Peder Nielsen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Rasmus Nielsen, ladefoged på Ulstrup, lod frasige Rasmus Nielsen Ørsted skomager her sst,
boende på Vestergrave, fra den bod og våning, han påboer til skt Mikkelsdag førstkommende at
kvittere og ryddelig gøre.

** Mikkel Sørensen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(101)

** Anders Christensen rådmand her sst fremlagde et købebrev, hvormed Johan Johansen Culbars,
stud theol i Ribe skole, og Frederik Johansen Culperschen i Kønigsberg sælger til ham de
ejendomsparter, de har i den gård på Storegade, deres salig stedfar Jens Nielsen Skriver, forrige
rådmand her sst, iboede og afdøde, og som de var arveligt tilfaldet efter deres salig bror Niels
Jensen, og dernæst fremlagde et købebrev, hvormed Lene Jensdatter, salig Jens Nielsens
efterleverske, sælger til ham halvparten af den gård i Storegade, hendes salig husbond iboede, og to



niende parter i samme gård, som er en broderlod, som hun er tilfaldet efter hendes salig søn Niels
Jensen.

(103)

** Niels Jensen byfoged fremlagde et synsvidne af bytinget 15/6 1674 angående Mogens Jensen i
Lem hans sår, som han beskyldte Anne Nielsdatters karl, Anders Christensen for at have gjort, og
efter der var sat fylding på sandemændene, gjorde de deres ed og tov således, at da Mogens Jensen
ikke beviser sin klage, og ikke møder i retten og giver Anders Christensen sag, så svor de ham fri.

(104)

20/7 1674.

** Karen Johansdatter et vidnesbyrd over Jens Jensen Lovmand soldat. efterskrevne vidnede, at de
hørte, at han skældte Karen Johansdatter for hore tyv og mange andre skamfulde ord, hvortil Jens
Lovmand svarede, at han vidste ikke skel eller rede til hvis ord, han havde skældt på hende, og ikke
vidste andet med hende, end det som en ærlig dannekvinde vel egner og anstår i alle måder.

** Niels Jensen byfoged fremlagde et købebrev, hvormed Peder Sørensen Hofmand på
Gunderupgård sælger til ham hans staldgård udenfor Nørreport og har bedt hans bror vellærde Niels
Sørensen Hofmand med ham at underskrive, dateret 30/6 1669, og han giver hans svoger Søren
Andersen rådmand fuldmagt til at skøde samme gård, dateret Århus 3/7 1674.

(105)

27/7 1674.

** Rudolf Roes her sst lod fordele efterskrevne.

** Jørgen Christensen på KM rettens og Peder Sørensen Glesborg her sst hans vegne fremlagde et
skriftligt syn på hvis sårmål og skade, som han havde, og hans skulderblad hals og arm var
ophovnet, som han beskyldte Søren Sørensen bødker for at have gjort.

(106)

** Niels Jensen på KM og rettens vegne fremlagde et syn af bytinget 29/6 1674 af Morten Lassens
sår, som han beskyldte Christen Rasmussen Elkær for at have gjort uden årsag, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov, at da Christen Rasmussen er allerede straffet på sit legeme
med fængsel og jern, så svor de ham fri.

3/8 1674.

(107)

** Hans Knudsen handskemager lod opbyde hvis ejendomsparter og efterskrevne løsøre, han på
salig Niels Testrups efterladte børn, nemlig Niels Nielsen og Karen Nielsdatter, deres vegne af
magistraten er forordnet at forestå, om nogen det for rede penge vil sig tilforhandle.



** hr Hans Ørsted opsagde den gård, han iboer, til Peder Nielsen her sst.

** Niels Jacobsen her sst opsagde den gård og væring, han nu iboer, til Søren Andersen rådmand
sst.

** Anders Christensen rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
en måned.

** Peder Eriksen her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans indbo, hvoraf noget, som han beskyldte
Peder Terkildsen for at have gjort ham forgangen nat uden nogen årsag.

(108)

** borgmester og råd. synsmænd afhjemlede syn på efterskrevne laksegårde i Randers fjord, om de
var sat, pramdybet til nogen forhindring.

(109)

10/8 1674.

** Jørgen Christensen prokurator på KM byens og sagvolderens vegne lyste Søren Sørensen bødker
et fuldt vold over for overlast og skade, han har gjort Peder Sørensen Glesborg.

** Søren Sørensen bødker. efterskrevne vidnede, at da Søren Sørensen ville gå hjem, da skældte
Peder Sørensen ham for en skælm og skiden Søren, så rev Søren Sørensen sine klæder op for hans
bryst og sagde, se nu om jeg er ikke så ren, som du kan være, derefter stødte Peder Sørensen ham
for hans lønlige ting, og derover faldt selv i prammen.

(110)

** Peder Eriksen her sst. efterskrevne vidnede, at 22/7 i hans hus kom Peder Terkildsen i klammeri
med en karl, og da tog han et grønt stenkrus og slog efter karlen, så det gik i stykker, og stødte
imidlertid tre malede tavler ned af væggen med hans ryg, og trådte dem med sine fødder i stykker,
hvortil Peder Terkildsen svarede, at det var ikke hans fulde forsæt, at kanden kom i stykker, men
Jørgen Madsen slog ham til jorden, og desmidlertid gik kanden i stykker.

** Peder Madsen tinstøber på salig Niels Rasmussen Testrups to børn, nemlig Rasmus Nielsen og
Maren Nielsdatter, deres vegne lod opbyde efterskrevne ejendomspart og løsøre, som han af
magistraten er forordnet at forestå, om nogen sig det efter gjorte vurdering vil tilforhandle.

** Erik Kruse guldsmed her sst fremlagde en seddel, at da han havde bestilt nogle varer i Lübeck,
som blev afsendt med skipper Søren Jørgensen Samsing i en kasse, hvori også var nogle varer til
Niels Jensen kleinsmed, og eftersom kleinsmeden havde fået sine varer, men Erik Kruse ikke hans,
da vil han gerne vide af Niels Jensen kleinsmed, om han fik sine varer af skipperen eller af Christen
Guldsmed, så han kan vide at søge sine varer.

(111)



17/8 1674.

** Anders Jensen Bjerregrav fordrede dom over Johan Pedersen organist her sst for resterende
husleje. sagen blev opsat 4 uger.

** Mikkel Sørensen rådmand. synsmænd afhjemlede syn på den gård næst østen for rådhuset, som
Margrete Hansdatter, salig Hans Pedersens efterleverske, nu iboer. varsel til Anders Jensen
Bjerregrav.

(112)

** Cathrine Tomasdatter, salig doktor Schønnings et afkald. Peder Mouridsen gav hans morsøster
afkald for den arv, han kunne tilfalde efter hans salig morbror Christen Schønning efter hans
testamente, hvoraf hans kvota er 25 rigsdaler og en part i bondegården Finstrup.

(113)

** Søren Sørensen bødker fremlagde et synsvidne af bytinget 27/7 1674 angående Peder Sørensen
Glesborgs sårmål og skade, som han beskyldte Søren Sørensen bødker for at have gjort, hvorimod
blev fremlagt Søren Bødkers benægtelse, at han ikke gjorde ham nogen skade, som han nu for retten
ved højeste helgens ed stadfæstede, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 10/8 1674, hvorefter
sandemændene gjorde deres ed og tov således, at da der fremlægges en benægtelse, og Peder
Glesborg kun beviser sin sigtelse med et eneste tingsvidne, så svor de Søren Bødker fri.

(114)

** Anker Pedersen rådmand her sst med en opsættelse af bytinget 6/7 1674 stævnede Søren
Andersen rådmand angående salig Jens Mogensens børn, nemlig Jens Jensen Peder Jensen Skov og
Lene Jensdatter, som over skifte efter deres salig mor Maren Jensdatter er gjort udlæg for 240
rigsdaler, som deres stedfar Søren Andersen rådmand sst til sig annammede, og lovede at holde ham
skadesløs, hvorimod Søren Andersen rådmand svarede, at der resterede 40 rigsdaler, som han tilbød
at betale, og mente ikke at skulle betale rente deraf efter det oprettede skiftebrev, hvilket blev dømt.

(115)

** Laurids Christensen Brems i Finstrup med en opsættelse af bytinget 6/7 1674 stævnede Cathrine
Tomasdatter, salig doktor Christen Schønnings efterleverske her sst, for dom angående efterskrevne
poster, og dernæst fremlagde et skiftebrev, i et tingsvidne forfattet af Års herreds ting 26/4 1661,
hvori Anne Christensdatter ved lod er tilfaldet efterskrevne i løsøre og gode breve, og dernæst
fremlagde en kvittering anlangende rostjenestens udgift, hvorimod Cathrine Tomasdatter fremlagde
sit skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom, såfremt det bevises, at Christen Schønning har været
værge for Anne Christensdatters fædrene arv, hvilket ikke er nævnt i skiftebrevet, så bør Cathrine
Tomasdatter derfor at stå til rette, og angående de dokumenter Finstrup angående, da kan hun ikke
forholde Laurids Brems dem, efterdi hans hustru gården af KM hendes livstid er bevilget at besidde.

(117)



** Peder Eriksen lyste Peder Terkildsen et fuldt vold til for overlast, efter synsvidnes formelding, i
hans hus 22/7 1674, og opkrævede sandemænd at møde og gøre deres ed og tov, og ydermere stod
Peder Eriksen i dag og bekræftede Peder Terkildsen ham samme skade at have gjort.

(118)

24/8 1674.

** Mads Nielsen skomager begærede dom over Anders Jensen Jern for 111 brændevinspotter
brændevin, potten 6 skilling, som han havde annammet af ham og solgt i København. sagen blev
opsat 4 uger.

** borgmester Mads Poulsen her sst lod opsige Peder Nielsen bødker den bod og våning, han nu
påboer, den ikke længere må besidde.

** Mikkel Sørensen rådmand med en opsættelse af bytinget 13/7 1674 stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(119)

** Frederik Envoldsen og hans medarvinger, samtlige salig Jens Jensen Mogensens arvinger, med
en opsættelse af bytinget 13/7 1674, stævnede Peder Tomasen snedker her sst for 10 rigsdaler, og
fremlagde en obligation af 8/7 1669, udstedt af Niels Sørensen Hornbæk på hans søster Anne
Sørensdatter i Amsterdam hendes vegne til Jens Jensen Mogensen på 20 rigsdaler, som 10/7 1674
blev fordret over skifte efter salig Søren Christensen Bromand, og dernæst blev fremlagt en forpligt,
at Søren Christensen i over Hornbæk og hans svoger Peder Tomasen her sst, som selvskyldnere, vil
betale salig hr Niels Sørensen Hornbæks gæld, dateret 25/9 1669, hvorimod Peder Tomasen
fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt, at han efter hans løfte bør betale inden 15 dage.

(120)

** Erik Kruse guldsmed med en skriftlig stævning stævnede Niels Jensen kleinsmed angående
nogle varer, som Jørgen Heitwinckel i Lübeck havde sendt med Søren Jørgensen Samsings skude i
en kasse, men han havde ikke bekommet sine varer, og begærede af Niels Jensen, at han ville lade
ham vide, hvem der havde leveret ham sine varer fra samme kasse, hvortil han svarede, at en
skibskarl leverede ham et brev fra Jørgen Heitwinckel, og sagde, at varerne kunne han hente hos
Christian Guldsmed.

(121)

31/8 1674.

** Mads Nielsen skomager her sst. synsmænd vidnede, at de 24/8 havde været i hans hus og målt
fire bimpler og et anker, som havde været fyldt med brændevin, som var tilsammen 111 potter, som
han havde sendt til København med Anders Jern.

** Laurids Nielsen Hesselbjerg fordrede dom over Morten Eriksen skomager



for 12 sletdaler efter hans obligation, dateret 8/1 1659, som han blev tildømt at betale.

(122)

** Anders Christensen rådmand med en opsættelse af bytinget 3/8 sidst afvigte stævnede Johan
Pedersen organist for 6 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Mikkel Sørensen rådmand fordrede dom over Søren Jørgensen Møller i Bendstrup for 4
sletdaler, som er for øl og brændevin. opsat 6 uger.

** Peder Eriksen fremlagde et tingsvidne af bytinget 3/8 sidst afvigte angående syn i hans hus på et
stenkrus og tre malede tavler, som var i stykker slået, og dernæst fremlagde tingsvidner af bytinget
10/8 og 17/8 sidst afvigte, og et skriftligt vidne angående aftingning af sagen, hvorimod Peder
Terkildsen fremlagde st skriftligt svar, og ved højeste helgens ed benægtede at have gjort Peder
Eriksen nogen overlast og skade, og efter man fyldte sandemændene til at deres tov at  gøre ret
mellem kongen og bonden, fremkom de og svor ham fri.

(124)

** borgmester og råd og Niels Jensen byfoged. efterskrevne vidnede, at de 13/7 bad Conrad
Hygensen byskriver, at han ville tage tingbogen med sig til tinget, da sagde han, at han hverken
kunne eller ville skrive i den i dag, de må skrive i den, hvem der vil, så tog han tingbogen med sig
og leverede den i retten, og da byfogden sendte bud til ham, at han nu endelig skulle komme,
svarede han det samme.

(125)

7/9 1674.

** Niels Jensen byfoged lod fordele efterskrevne.

14/9 1674.

** Kirsten Brandsdatter mødte med en obligation, udstedt af Johan Pedersen organist her sst på 14
rigsdaler, dateret 3/10 1672, som han blev tildømt at betale.

(126)

** Jens Lauridsen Mollerup stævnede Christen Lauridsen Mollerup her sst for tilbud, enten at sælge
eller købe hvis løsøre, som de sammen arveligt efter deres salig far var tilfaldet, eftersom han har
afkøbt hans andre søskende deres part, og fremlagde en beskikkelse indeholdende fortegnelse over
det løsøre, som endnu ikke er solgt, hvorefter blev afsagt, at Christen Lauridsen Mollerup bør enten
købe eller sin anpart at sælge.

(127)

** Palle Munk i Folby fremkom med et skiftebrev af 12/7 1651, hvori befandtes Bodil
Rasmusdatter for hendes mødrene arv at være gjort udlæg af borgmester og råd til hendes



forordnede værge Groers Madsen for 358 sletdaler, og Bodil Bertelsdatter efter samme skiftebrev
efter hendes salig far Bertel Hansen Havrum tilfaldet i løsøre og vis gæld 211 sletdaler, som forrige
er værge for, og fremlagde en skriftlig stævning til Groers Madsen, og formente, at han samme
værgemål bør fra sig levere med rigtigt regnskab, hvorimod Groers Madsen fremlagde et tingsvidne
af bytinget 29/7 1673, hvori 24 mænd bevidnede, at han forleden svenske fejdetid er kommet meget
til agters af den skadelige ildebrand, og allermest af en fransk reformert oberst under de kejserlige,
som hos han var indkvarteret, hvor udover han nu har intet at hjælpe sig med, og dernæst fremlagde
sit skriftlige bedrøvelige svar, at han i den svenske fejdetid kom meget til agters på gods og formue
af store skatter og indkvartering af en sekretær og seks knægte, som lå til hans i 9 uger, indtil de
blev taget til fange af oberst Brockenhus, og måtte forskaffe dem frit ophold med mad øl mjød og
vin tobak ild og lys nat og dag, og han har aldrig fået en skilling derfor, som borgmester og råd
havde lovet, og siden de kejserlige kom i landet fik han indkvartering af en reformert oberst, som
forødte alt det, som af de forrige var efterladt, og forjog ham hans hustru og 6 små børn fra hus og
hjem, så han derfor er kommet i armod, og dersom ikke øvrigheden og medborgerne havde ladet
hans nød gå til hjerte, måtte han i sin alderdom gå at bede hans brød, som nogen af hans små børn
har gjort hidindtil, hvorefter blev afsagt dom, at Groers Madsen bør betale Palle Munk hans hustrus
tilfaldne mødrene og fædrene arv.

(128)

** borgmester og råd så vel Niels Jensen byfoged fordrede dom over Conrad byskriver her sst,
angående han ikke retmæssigt med de ham overleverede tingbøger har omgåedes, efter mange
påmindelser. sagen blev opsat 6 uger.

(129)

21/9 1674.

** Johanne Christoffersdatter de Hemmer, salig borgmester Mads Hansens Bendtsens efterleverske,
stævnede borgmester og råd anlangende det værgemål, som hendes salig husbond for salig magister
Søren Hansen Bendtsens efterladte børn har haft, og fremlagde et skriftligt indlæg og tilbud om at
skaffe samme børn en anden formynder, og tilbød dem at annamme vedkommende dokumenter
med hvis penge, hun efter regnskab formener at være dem skyldig, nemlig 1024 sletdaler samt
løsøre, hvortil Peder Groersen som magistratens fuldmægtig svarede, at det ikke tilkom ham at
annamme penge og løsøre, med mindre der først blev bevist at være gjort rigtigt regnskab.

(130)

** Christen Nielsen Prim skomager lod fordele efterskrevne.

28/9 1674.

** Johan Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterladte, stævnede borgmester og råd
med samme tilbud anlangende det værgemål, hendes salig mand havde haft for salig magister Søren
Hansen Bendtsens børn, hvortil hun fik samme svar.

(131)



** borgmester og råd her sst stævnede Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens
sst, og vellærde Hans Madsen Bendtsen imod beskyldning tilbud og anden lovmål angående det
værgemål, hendes salig husbond på hans bror salig magister Søren Hansen Bendtsens og hans salig
hustru Lisbet Akselsdatters efterladte børns vegne har forvaltet, om hun og hendes søn vil have
noget dertil at svare, og til hendes tilbud svarede de, at de vil gerne hendes begæring ville
efterkomme, og hendes regnskab og skiftebrev af overformynderne underskrevet, at de kunne
forordne en anden værge, som det kunne annamme og forestå, og derefter fremlagde
overformyndernes svar på de overleverede dokumenter, som er regnskab og en registrering af 25/8
1668 efter begge de salig mennesker oprettet, som Gud har bortkaldt den salig mand 23/6 og hans
salig hustru 3/8 1668, på hvilken registrering de intet har at betvivle, og dernæst befandtes et
skiftebrev dateret 39/3 1669, som de ikke synes tilbørligt at være underskrevet, hvorfor de ikke
turde sig understå videre dermed at befatte, med mindre øvrigheden skriftligt ville stadfæste samme
skiftebrev.

(133)

** Laurids Nielsen Hesselbjerg lydeligt med 6 høringer lod fordele efterskrevne gældnere for deres
faldsmål.

** Niels Mouridsens kone af Viborg lod fordele efterskrevne.

** borgmester Martin Seemand, efterskrevne vidnede, at de i den bod, som Christen Mammen
skrædder tilforn iboede, takserede noget af hans efterladte boskab, eftersom han rester med husleje,
og tilbød ham det at indløse.

(134)

5/10 1674.

(og da intet for retten er passeret at indføres)

12/10 1674.

** Mikkel Sørensen rådmand med en opsættelse af bytinget 31/8 1674 stævnede Søren Jørgensen
Møller i Bendstrup for 4 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** hr Christen Pedersen Gylling i Værum. synsmænd afhjemlede syn på hvis brøstfældighed, som
findes på den gård her sst, som salig Poul Pedersens hustru, Christence Henriksdatter, efter hans
død har beboet.

(135)

19/10 1674.

(136)

** Kirsten Brandsdatter lod fordele efterskrevne.



** Mikkel Sørensen rådmand lod fordele efterskrevne.

** Birgitte Lauridsdatter, tjenende byfoged Niels Jensen, med seks høringer lod fordele
efterskrevne.

26/10 1674.

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Hans Murmands liden
søn Niels Hansen hans sårmål, og han havde et stort åbent sårmål på den højre side af hans hoved,
og på den venstre side var benet gennemtrådt indtil hjernen, som de beskyldte en rytter Tomek
Polak, som ligger i kvartet i Korning, hans hest at have gjort her på Randers gade, som han sad på
den.

(137)

** Jørgen Christensen på KM og byens vegne fremlagde en skriftlig tillyselse, eftersom Hans
Murmands barn Niels Hansen skal være af en rytter hans hest trådt på sit hoved, så han derover er
død, og samme gerning ikke er oplyst, da på rettens vegne lyste hermed manddød over hans grav til
videre sandheds udspørgelse.

** borgmester og råd fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat 6 uger.

** Peder Brorsen på borgmester og råds vegne og på Niels Jensen byfogeds vegne med en
opsættelse af bytinget 14/9 1674 stævnede Conrad Byskriver, anlangende han ikke retmæssigt har
omgåedes med de ham leverede tingbøger, og fremlagde en kaldsseddel, samt et skriftligt syn på
samme tingbøger, og et tingsvidne af bytinget 31/8 1674, hvorefter blev afsagt, at Conrad Byskriver
bør sin bestilling at have forbrudt, og belangende hans pligts overtrædelse, da indfindes det for
landsdommerne til videre påkendelse.

(139)

2/11 1674.

** Morten Tomasen i Lindbjerggård. efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at salig hr Jens
i Tved red gennem Lindbjerggård ad Præstehøj og til Lind kirke, men vidste ikke, om det var hans
rette kirkevej.

(140)

** borgmester og råd lod påråbe Johanne Christoffersdatter, om hun havde noget at tiltale dem for,
hvorimod at svare fremkom Jens Poulsen af Mammen og på hendes vegne svarede, at hun som
tilforn erbyder sig at svare til salig Søren Hansen Bendtsens børns fædrene og mødrene arv.

(141)

** Christen Nielsen Prim skomager her sst. hans datter Maren Christensdatter vidnede, at hun på
hans befaling og efter hans og Hans Groersens forening leverede til hans hustru i Teglgård 23 sølle



får geder vædder og lam for at græsse, og da de igen hentede dem, var der 16 får og 1 vædder og 11
lam.

** Hans Nielsen Murmand. efterskrevne vidnede, at 5/10 kom en rytter Tomek Polak ridende op ad
gaden, da sprang hans hest til siden, heller han blev ræd for jungen ved kilden eller ikke vidste de
ikke, og imidlertid kom Hans Murmands barn omkuld og blev nedtrådt i dyndet.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterleverske, fordrede dom over
efterskrevne, som er hende gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(142)

** Hans Bendtsen her sst fordrede dom over Niels Jensen i Østrup for 14 daler. sagen blev opsat 6
uger.

9/11 1674.

** Hans Bendtsen fordrede dom over Mourids Christensen, som nu boer i Skanderborg ladegård for
12 daler. sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Christensen på Hans Murmand KM og byens vegne opkrævede sandemænd at gøre deres
ed og tov efter loven.

** Jacob Haese i Viborg og Hans Jørgen Majoner med en skriftlig stævning stævnede Peder
Eriksen smed og udæskede af ham Christen Simonsen buntmager med sin farkoste, her for retten fra
sig at ville udlægge, såfremt Peder Eriksen smed ikke for ham ville rette efter loven for 15 daler,
som rester på Christen Buntmagers obligation, som han ikke har villet betale, og forbød alle at huse
eller helle ham, og fremlagde en dom af bytinget 23/9 1672, hvori han blev tildømt at betale sin
gæld, og dernæst fremlagde en hoveddele af bytinget 4/11 1672 samt en faldsdele af bytinget 14/7
1673

(143)

16/11 1674.

(144)

** borgmester Martinus Seemand fordrede dom over Matias Dehn friskuster her sst for resterende
husleje, 16 sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged på KM vegne begærede dom over Maren Nielsdatter for lejermålsbøder,
som aftingede for hendes forseelse med 6 sletdaler, som hun lovede at betale inden 8 dage.

** Jens Pedersen Vintmølle lod fordele efterskrevne.

** Hans Murmand en sandemandsed. Jørgen Christensen på Hans Murmand KM og byens vegne
fremlagde et synsvidne af bytinget 26/10 sidst afvigte, og et tillysningsvidne af bytinget samme dag,
og et vidne af 2/11 1674, og derefter et vidne af bytinget 9/11 1674, hvorefter sandemændene



gjorde deres ed og tov således, at da gerningen er begået af ulykkelig og vådesgerning, da vidste de
ikke Tomek Polak manddød at kunne oversværge, men for voldsgerning at bøde.

(145)

23/11 1674.

(146)

** Anders Christensen rådmand fremlagde en obligation, udstedt af Elisabet Henriksdatter, salig hr
Christen Johansen forrige hospitalspræst her sst, hans efterleverske på 200 rigsdaler, som hendes
salig mand af ham lånt har, hvorfor hun pantsætter ham hendes halvgård, hun iboer.

** Anders Poulsen Bay fordrede dom over Peder Helvig vognmand uden Nørreport for 48 daler
resterende husleje. sagen blev opsat 6 uger.

(147)

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over Niels Bager i Korning for 2 tønder øl 4 sletdaler og 2
tomme øltønder 1 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

30/11 1674.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterleverske.efterskrevne vidnede,
at to dage før salig Mads Hansen døde, da blev der gjort Peder Maltesen skrædder udlæg af
borgmesterens jord i den gård næst op til for den ejendom, han havde fået af ham, og de afpælede
det og målte med et reb, indtil Peder Skrædder var fornøjet, og senere da de snakkede om salig
Mads Hansen, at han skulle falde så hastigt bort, da takkede Peder Maltesen og hans hustru Gud, at
han havde bekommet udlæg af borgmester Mads Hansen, før han døde.

(148)

** Hans Groersen i Teglgård ved Hinge. efterskrevne vidnede, at da de kom kørende på vejen
hinsides Vorup, da så de Christen Prims piger genne med en flok får, og da blev der nogen gående
lidt derfra, og da sagde han til sine medfølgere, mon det ikke var af de samme får, som de piger
gennede med, og Hans Groersens hustru ved højeste helgens ed benægtede, at hun ikke flere får
annammede end 16 og en vædder og 11 lam.

(149)

** Anker Pedersen rådmand her sst hans søn Jens Ankersen fordrede dom over efterskrevne, som er
ham gæld skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Johan Koop rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

** Mette Nielsdatter, salig doktor Niels Bendtsen i Ålborg hans efterleverske, fordrede dom over
Christian Jespersen her sst for resterende husleje 21 sletdaler. sagen blev opsat 14 dage.



(150)

** Conrad Hygensen Lindtorm, forrige byskriver, stævnede Lene Jensdatter, salig Jens Nielsen
rådmands efterleverske, angående gæld, han har betalt hende, men ikke kan få kvittering for, samt
for betaling for dokumenter, han for hende skrevet har efter hans regnskab, som er leveret hende,
men da gælden ikke var specificeret, blev sagen opsat 6 uger.

** Anker Pedersen rådmand her sst fordrede dom over Mads Andersen skomager sst for 30
sletdaler efter hans obligation af 3/6 1655 til Peder Sørensen Sparre borger sst, som han blev
tildømt at betale.

(151)

7/12 1674.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterleverske, fremlagde et
tingsvidne af bytinget 30/11 sidst afvigte.

(152)

** hr Hans Olufsen, sognepræst til Gråbrødre sogn her sst. synsmænd afhjemlede syn på hans have
uden Østerport.

** Peder Nielsen Lem her sst fordrede dom over Christian Jespersen sst for 10 rigsdaler. sagen blev
opsat 6 uger.

(153)

** borgmester Martinus Seemand lod taksere et skørt og trøje af silke, som er pantsat ham af Maren
Jespersdatter for resterende husleje, som blev vurderet for 12 sletdaler, og hun blev tilbudt at
indløse det.

** borgmester og råd her sst med en opsættelse af bytinget 26/10 1674 stævnede Niels Poulsen
Hornbæk for resterende husleje af 40 sletdaler indlæg i hans gård siden 1669, som han blev tildømt
at betale.

** Jens Pedersen Karmark her sst. efterskrevne vidnede, at for 14 eller 15 år siden var Niels Jensen
Hadsten så forarmet, at han ikke nogen af hans kreditorer kunne betale, men måtte sig her fra stedet
begive, og dernæst fremlagde han en gældsfordring til Niels Jensen Hadsten på 15 daler bestående
af et værgemål, Jens Karmark og hans formand Mikkel Rasmussen for ham af øvrigheden har været
betroet at forvalte på salig Bartolomeus Jacobsens søn Jens Bartolomeusens vegne, og fremlagde en
attest af Kristiania i Norge 8/7 1674, at Niels Jensen Hadsten der næst forleden vinter er død i
armod og ikke efterladt sig midler til at betale sit legems bestedigelse til jorden, meget mindre til
logement og andre.

(154)



14/12 1674.

** Mikkel Lassen borger her sst et afkald. Anders Carlsen handelsmand sst fremlagde en fuldmagt
udstedt af Maren Jensdatter, salig Bertel Andersens efterleverske, til hendes svoger Anders Carlsen
til at give deres svoger Mikkel Lassen afkald for værgemål, han har haft under hænder, som hun var
berettiget efter hendes salig mor Maren Jensdatter, og efter samme fuldmagt i hånd tog han Mikkel
Lassen og gav ham afkald.

(155)

** Mads Sørensen Nielstrup her sst et afkald. Bartolomeusen handskemager gav ham afkald for al
den tilfaldne arv, som hans hustru Karen Pedersdatter efter far og mor arveligt var tilfaldet.

** Niels Hansen her sst på Østergrave lod fordele efterskrevne.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterleverske, med en opsættelse af
bytinget 2/11 sidst afvigte stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

(156)

** Hans Knudsen handskemager her sst fordrede dom over Knud Tomasen i øster Velling for 4
daler efter hans obligation, dateret 6/12 1666, Knud Tomasen egen hånd. sagen blev opsat 6 uger.

** Mette Nielsdatter, salig doktor Niels Bendtsens efterleverske, med en opsættelse af bytinget
30/11 sidst afvigte stævnede Christian Jespersen her sst for resterende husleje, som han blev tildømt
at betale.

(157)

** Niels Jensen byskriver her sst. Bertel Grabner i Løddekøbing i Skåne aflagde den 6.penge af 100
rigsdaler, som ham efter salig doktor Christian Schønning arveligt på hans hustrus vegne var
tilfaldet, samt førløn 6 rigsort, som byskriveren på rettens vegne til sig annammede.

21/12 1674.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterleverske, fremlagde sit indlæg
angående salig Søren Hansen Bendtsens umyndige børns værgemål, som hun som enke ikke må
være værge for, hvorimod borgmester og råd fremlagde deres svar angående det formynderskab,
som hendes salig husbond Mads Hansen Bendtsen, som ret født værge for hans salig bror mester
Søren Hansen Bendtsen og hans salig hustru Lisbet Akselsdatter deres efterladte børn, haft har, at
såfremt hun vil holde borgmester og råd skadesløs, eftersom skiftebrevet ikke rigtigt findes
forseglet og underskrevet, så vil de forordne en anden værge. sagen blev opsat 6 uger.

(159)

** Anker Pedersen rådmand her sst lod opsige efterskrevne fra de våninger, de påboer, dem ikke
længere at må besidde.



** Anders Bay skomager her sst. efterskrevne vidnede, at de 23/11 sidst forleden på hans vegne
tilbød Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens efterleverske, hans forfaldne års
husleje 13 sletdaler, forfaldet til Michaeli sidst forleden, som hun ikke ville annamme.

(160)

** Hans Bendtsen her sst med en opsættelse af bytinget 9/11 1674 stævnede Mourids Christensen
på Skanderborg ladegård for 6 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

** Niels Jensen byfoged på rettens vegne fremlagde registrering på Maren Poppes her sst hendes
efterladte gods.

(1)

** tingbogens autorisation.

** sandemænd vargælder.

(2)

7/1 1678.

** Jens Pedersen Vintmølle. Anders Carlsen her sst vidnede, at han havde købt en tønde hørfrø af
Jens Basballe i Århus, som hans tjener hentede, og da Anders Carlsen kom hjem, så ham, at der stod
et mærke derpå, som han syntes var Jens Pedersens Vintmølles, som beså det, og svarede, at det var
hans mærke, som stod på alt andet hans gods, som kom fra Henrik Holmer i Lübeck. varsel til Jens
Basballe og Anders Carlsen.

(3)

** Niels Egidiusen her sst med en opsættelse af bytinget 24/12 sidst forleden stævnede Gregers
Speitzer borger sst for 18 rigsdaler resterende husleje efter kontraktens indhold, som tilkommer ham
og hans umyndige børn, som han er værge for, som han bør betale inden 15 dage samt gården med
lovligt syn at lade levere og betale brøstfældigheden, som derpå findes, og fremlagde en attest,
hvori Marie Worms, salig kommissær Peder Lassens, bevidner, at da hendes bror til Mikkelsdag
1676 har udvist Gregers Speitzer af det hus, som han beboer, efter en kontrakt med salig doktor
Schønning og hendes salig kæreste, så har hun bedt ham lade Gregers Speitzer blive i huset til
kontrakten er ude, dateret 24/12 1677, hvorimod Gregers Tomasen Speitzer fremlagde samme
kontrakt på 4 års leje af samme gård til skt Mikkelsdag 1677, dateret 29/5 1673, og fremlagde
derefter hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at da Gregers Tomasen ikke har
annammet gården ved syn, og ikke i kontrakten har reverseret at svare til dens brøstfældighed, så
kan han ikke tilkendes at svare dertil, men alene til det halve års husleje, som resterer.

(5)

** Peder Hansen på Holbækgård fordrede dom over efterskrevne gældnere, hvorimod Søren
Jespersen felbereder hans søn Frederik Sørensen fremlagde et skriftligt indlæg, at han havde ikke



lejet nogen kakkelovn af ham, men Mads Sørensen Snog, som boede i hans hus, efterlod en brudt
kakkelovn, som han af salig Jens Vinter havde lejet. sagen blev opsat 6 uger.

(6)

** licentiat Peder Lassen, som er assessor i højesteret, lod fordele efterskrevne for resterende hus og
haveleje.

** doktor Niels Jespersen i Ålborg lod fordele efterskrevne.

** Peder Nielsen her sst lod fordele efterskrevne.

14/1 1678.

** Maren Jespersdatter, salig Martinuses, fordrede dom over efterskrevne gældnere for resterende
husleje, der iblandt Christence Henriksdatter, salig Poul Skovs. sagen blev opsat 6 uger.

(7)

** Peder Tomasen snedker her sst opsagde den halve gård, han iboer, som Anne Hansdatter, salig
borgmester Mikkel Tygesens tilhører.

** Jens Rasmussen møllersvend i Hvide mølle fordrede dom over Søren Nielsen smed her sst for 11
daler lånte penge. sagen blev opsat 6 uger.

** Tøger Jacobsen her sst til 4.ting opsagde den gård, han iboer, som tilhører salig Johan Koops
arvinger. varsel til Christian Zoega og talte med hans hustru Margrete Henriksdatter.

(8)

21/7 1678.

** Peder Hofmand i Ålborg fremlagde en dom af Viborg landsting 10/10 sidst forleden, som til
slutning lyder, at eftersom Johanne Henriksdatter, salig Hans Rasmussens i Ålborg, fremlægger to
ukasserede obligationer, hvorefter hun søger Margrete Nielsdatter, doktor Egidius Jensens i Randers
for en sum penge, hun til Laurids de Hemmers børn skyldig er, og da som Johanne Henriksdatter
ikke er tilfreds med den indvisning i Margrete Nielsdatters gård og markjord, da bør 4 uvildige
dannemænd gøre hende fuldkomment udlæg, med påskrift af efterskrevne, at de har udlagt hende
efterskrevne, og hun tilbød, om nogen af salig Margrete Nielsdatters arvinger ville indløse det inden
en måned. varsel til arvingerne hr Hans Olufsen her sst Niels Egidiusen hr Peder Egidiusen i vester
Hassing.

(9)

** Peder Matiasen her sst fordrede dom over Niels Nielsen Lem sst for 12 sletdaler resterende
husleje. sagen blev opsat 6 uger.



** Johanne Christoffersdatter fremlagde en dom af Viborg landsting 6/6 1677, hvilken lyder til
slutning, at eftersom det af de 4 af landstinget udmeldte mænds forretning ikke kan sees, hvor
meget Johanne Christoffersdatter har at svare til, og efter KM dom, så bør de 4 mænd igen for sig
tage og efterregne, hvad mangel i skiftebrevet og lodderne og deres kvantum findes, og hvad det sig
kan beløbe, og dernæst i rette lagde en skriftlig kaldsseddel til borgmester og råd med flere, fordi
hun ikke har kunnet få kvittering for hvis formynderskab, hendes salig mand for salig mester Søren
Hansen Bendtsens børn har haft, uanseet Højesterets dom af 8/7 og landsdommeres domme 31/1 og
6/6 og byfogdens dom 4/12 1677, hvorfor hun forårsages at lade dem give kald og varsel.

(11)

28/1 1678.

** kommissær Tøger Lassen i Ålborg med en landstings og bytings stævning stævnede samtlige
salig Margrete Nielsdatters arvinger, nemlig hr Peder Egidiusen, sognepræst til vester Hassing,
Niels Egidiusen her sst, hr Hans Olufsen sognepræst her sst på sin hustrus vegne, og fremlagde en
en bytings stævning til salig Margrete Nielsdatters børn og arvinger, nemlig hr Peder Egidiusen
Niels Egidiusen og Magdalene Egidiusdatter for 100 rigsdaler efter Margrete Nielsdatters
efterskrevne obligation, dateret 12/3 1672 Margrete Nielsdatter, salig doktor Egidius Jensens,
hvorefter blev afsagt dom, at Tøger Lassen bør for sin fordring af have udlæg i hendes bo, som står
under forsegling, så snart det kommer til rigtig registrering.

(13)

** Christoffer de Hemmer i Ålborg med en landstings og bytings stævning stævnede salig Margrete
Nielsdatters arvinger hr Peder Egidiusen, sognepræst til vester Hassing, Niels Egidiusen her sst, hr
Hans Olufsen sognepræst her sst på sin hustrus vegne for 100 rigsdaler efter hendes obligation, og
dernæst fremlagde samme obligation, dateret 12/3 1672, hvorefter blev afsagt, at Christoffer de
Hemmer bør for sin fordring af have udlæg i hendes bo, som står under forsegling, så snart det
kommer til rigtig registrering.

(15)

** borgmester Johan Steenbeck her sst stævnede efterskrevne gældnere for resterende husleje, som
de blev tildømt at betale.

(16)

** Søren Nielsen smed her sst fordrede dom over Jens Rasmussen i Hvide mølle for hvis, han af
ham bekommet har. sagen blev opsat 4 uger.

** borgmester Christian Spormand på Christianshavn, med en opsættelse af bytinget 10/12 sidst
forleden, stævnede Jacob Sørensen Lang her sst for 8 daler, som rester på hans brev af 24/12 1669,
som han blev tildømt at betale inden 15 dage, eller efter dets forløb at ske indvisning.

(17)

4/2 1678.



(18)

** Anders Mogensen hospitalsforstander her sst fordrede dom over Knud Smed i over Hornbæk for
14 daler, han er ham skyldig for sædekorn. sagen blev opsat 3 uger.

** Jens Christensen Søndergård her sst opsagde den gård, som han iboer, hvilken borgmester Mads
Poulsen sst tilhører.

** borgmester og råd fordrede dom over Hans Nielsen Holt her sst angående det værgemål, han for
sin datter Tølke Weises hustru Else Hansdatter har haft at forestå, som han ikke har gjort ham
rigtighed for, og satte i rette, om han ikke bør samme værgemåls beholdning 168 sletdaler fra sig at
levere og betale, hvilket han blev tildømt, og hvis Tølke Weis, som er en født udlandsk, med samme
arv sig af riget vil begive, har da at rette sig efter recessen og sine føringspenge til KM og byen at
betale.

(19)

** Marie Worms, salig kommissær Peder Lassen her sst, med en opsættelse af bytinget 17/12 sidst
afvigte stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de er hende skyldig, som de blev tildømt at betale.

(20)

** Kurt Skomager her sst begærede 3.ting til Jens Carstensen for 2 mark.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens, begærede 3.ting over de 4
kommitterede borgere, nemlig Christian Lemmiche guldsmed, Jens Pedersen Karmark, Peder
Knudsen og Niels Pedersen Lueskrædder her sst, formedelst salig magister Søren Hansen Bendtsens
børns værgemål, hvis regnskab de efter landsdom er tilfundet at efterse, hvortil de svarede, at de
ikke var god for samme værgemåls regnskaber og dets vidtløftige indvikling at forstå og begribe,
ikke heller de kunne vide at gøre anderledes forklaring derpå, end som de allerede gjort har.

11/2 1678.

** Mads Sørensen borger her sst. efterskrevne vidnede om den kakkelovn, som han havde i leje af
Peder Hansen på Holbækgård, som han har efterladt sig, da har flyttede af Søren Felbereders hus,
og Mads Sørensen vedstod, at han havde lejet og ladet opsætte samme kakkelovn, og Søren
Felbereder tilbød samme kakkelovn fra sig at levere, hvortil Mads Sørensen svarede, at den kom
han intet ved.

(21)

** Kurt Skomager her sst lod fordele efterskrevne.

** Jacob Andersen Prim her sst med seks høringer lod fordele efterskrevne for hvis, de skal ham
skyldig være.

(22)



** Maren Jespersdatter, salig Martinus Seemands her sst, til 4.ting lod udvise efterskrevne af de
våninger, som de påboer, og som tilhører hende.

** Anne Hansdatter, salig borgmester Mikkel Tygesens her sst, lod udvise efterskrevne af de
våninger, de iboer.

18/2 1678.

(23)

** Peder Matiasen her sst med en opsættelse af bytinget 21/1 sidst forleden stævnede Niels Nielsen
Lem sst for 12 sletdaler resterende husleje, som han blev tildømt at betale.

** Johanne Christoffersdatter her sst fordrede dom over hr Jens Christensen Torp i øster Velling for
hans egen gæld 11 daler, samt for forløfte for Niels Nielsen her sst halvanden tønde rug for 6
sletdaler. sagen blev opsat 6 uger.

(24)

** Anne Nielsdatter Mollerups her sst fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig.
sagen blev opsat 6 uger.

(25)

** Peder Hansen på Holbækgård med en opsættelse af bytinget 7/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere, og nu fremlagde Mads Sørensen Snog hans egenhændigt underskrevne
skriftlige indlæg, samt et tingsvidne af bytinget 12/2 sidst forleden, hvorefter blev afsagt, at Søren
Jespersen bør stille Peder Hansen tilfreds for lejen af førnævnte kakkelovn.

(27)

25/2 1678.

** hr Hans Olufsen her sst fordrede dom over hans svoger hr Peder Egidiusen i vester Hassing
anlangende hans hustru Magdalene Egidiusdatters fædrene arv, som hendes mor salig Margrete
Nielsdatter har haft under sit værgemål, siden hendes salig husbond doktor Egidius Jensen ved
døden afgik, og eftersom hr Hans Olufsen på 30.dagen i stervboet har vedersagt al den arv, som
hans hustru kunne tilfalde efter hendes salig mor, men da hr Peder Egidiusen sig alene gælden har
påtaget, og skal svare alle kreditorer, så formener han, at han forlods af boet bør at have resten af
hans hustrus fædrene arv af de bedste varer, som der findes, og fremlagde et regnskab på hvis, hr
Hans Olufsen på sin hustrus vegne har at fordre i stervboet efter salig Margrete Nielsdatter, som i
alt blev 5109 rigsdaler, samt omkostning til begravelse 54 daler. sagen blev opsat 4 uger.

(29)



** Maren Jespersdatter, salig borgmester Martinuses, med en opsættelse af bytinget 14/1 sidst
forleden stævnede efterskrevne gældnere for dom for hvis, de er hende skyldig, som de blev tildømt
at betale.

(30)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst fordrede dom over hr Christen Pedersen forrige præst i Værum
for 196 sletdaler, som resterer for købmandsvarer. sagen blev opsat 6 uger.

(31)

** Jens Nielsen på KM og byens vegne fordrede dom over efterskrevne, som tilforn har været
sandemænd, for deres halve boeslod, som til KM og byen skal være faldet, for et sandemandstov,
som de til bytinget svoret og gjort har, hvilket siden til Viborg landsting er blevet underkendt, og
derefter af Højesteret konfirmeret, og fremlagde en registrering og vurdering, som hos samme
sandemænd på KM og byens vegne er gjort 27/9 1677, først hos Jørgen Tinstøber og dernæst hos
Mikkel Felbereder og hos Niels Møller og hos Anders Terkildsen Søren Sørensen og Søren Bødker,
hvorefter blev afsagt dom, at eftersom samme mænd tiltales for deres halve boeslod, formedelst
sandemandstov, som de imellem Jens Pedersen Karmark og Peder Blichfeld, forhen studiosus af
Værum, i januar 1677 svoret og gjort har, og da alt forhen er registreret og vurderet, så bør de straks
stille kaution for deres halve boeslod og med rede penge at betale.

(33)

4/3 1678.

** Peder Christensen på KM og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på en pige i Jens
Christensen Søndergård hans hus sst, som var hans kones søsterdatter Mette Pedersdatter, som da lå
død, som ved en ulykkelig hændelse var nedfaldet gennem lugen på det øverste loft over porten og
ned i porten, som var pikket med sten, og da så de, at hendes hoved var ganske sønderknust, og
opkrævede sandemændene deres ed og tov at gøre.

(34)

** Peder Christensen på KM og byens vegne. Kirsten Pedersdatter, som tjente Jens Søndergård og
en dreng Laurids Pedersen, vidnede, at de med Mette Pedersdatter var gået op på loftet for at kaste
en støb, og imidlertid var Mette Pedersdatter gået fra dem og faldt gennem lugen. andre vidnede
derom.

(35)

** Tølke Weis marketender under ritmester Esmanns kompagni fremlagde en dom af bytinget 4/2
sidst forleden, og på samme dom fandtes påskrevet, at der 21/2 1678 var gjort Tølke Weis, på hans
hustru Else Hansdatters vegne, udlæg for 168 sletdaler i den gård, som Mads Sørensen Snog iboer.

(36)



** borgmester og råd her sst et afkald. Tølke Weis marketender gav afkald for al den arv, hans
hustru Else Hansdatter arveligt var tilfaldet efter hendes salig mor Elle Pedersdatter, som hendes far
Hans Nielsen Holt under værgemål haft har.

** salig Christen Olufsens enke her sst lod fordele efterskrevne gældnere, og efterskrevne for
præstepenge her sst.

(37)

** Peder Christensen her sst lod fordele efterskrevne for gæld.

** Peder Christensen på KM og byens vegne. synsmænd afhjemlede syn på Christen Jensen
skrædders sårmål, som var forbrændt i ansigtet og begge øjne, så kun det højre stod til at hjælpe, og
han beskyldte store Christen Mortensen rebslår for at have skudt på ham uden årsag.

** Karen Sørensdatter. synsmænd afhjemlede syn på hendes sårmål, og hun havde et blodigt sårmål
på hendes hoved og et ophovnet slag på armen, som hun beskyldte Mourids Nielsen skibbygger for
at have gjort hende.

(38)

** Anders Mogensen her sst med en opsættelse af bytinget 4/2 sidst forleden stævnede Knud Smed
i over Hornbæk for dom for 14 daler for sædekorn, som han har bekommet 1676, som han blev
tildømt at betale.

11/3 1678.

** Peder Matiasen sitzhaftig her sst. synsmænd afhjemlede syn på den øde våning, som salig
Barbara Skrædders sidst iboede, og den bod nær derved, hvilke ejendomme Oluf Worm Lassen
tilkommer. varsel til Marie Worms. salig kommissær Peder Lassens her sst.

(40)

** Knud Jensen Klokker her sst et afkald. Jacob Pedersen smed sst gav ham afkald for al hvis
fædrene og mødrene arv, som hans hustru Anne Pedersdatter, salig Peder Frandsens datter, arveligt
kunne tilfalde, og salig Anker Pedersen tilforn havde været værge for, og siden Knud Jensen
Klokker, som på stervboet efter salig Anker Pedersen på hendes vegne havde annammet udlæg,
hvilket udlæg Jacob Pedersen har annammet.

** Niels Jensen byfoged på KM og byens vegne fordrede dom over de Eggerser, nemlig Ditlev
Eggers, forvalter på Demstrup, Markvard Eggers, forvalter over Løvenholm, og Lorents Eggers,
KM reformert fænrik af Glückstadt, anlangende hvis voldsbøder, som de efter borgmester Christian
Zoegas over dem forhvervede sandemands tovs formelding tilkommer at klarere, og fremlagde
samme sandemands tov af 12/11 1677, hvorimod de indstævnede lod fremlægge en kontrakt med
deres kontrapart borgmester Christian Zoega, som er gjort under medvirken af amtmand Frederik
Ulrik Schult til Finstrupgård og hr magister Hans Dinesen, sognepræst i Randers, og Ditlev Eggers
fremlagde sit indlæg, indeholdende blandt andet, at han burde stævnes ved sit værneting, hvorefter



blev afsagt, at eftersom sandemændenes tov endnu ved magt står, da bør de deres fulde voldsbøder
at betale.

(44)

** Niels Jensen byfoged her sst med seks høringer lod fordele Niels Simonsen sadelmager for en
saddel, så god som 2 sletdaler.

(45)

** Peder Christensen på KM og byens vegne gav last og klage over Christen Mortensen rebslår, for
han har overfaldet Christen Jensen skrædder her sst, for han har skudt ham ved venstre side af hans
hoved, så det venstre øje næppe står til at redde.

** Karen Sørensdatter. Emmerendse Andersdatter her sst vidnede, af 21/2 kom Mourids Nielsen
skibbygger ind i hendes stue og slog hendes datter Karen Sørensdatter til jorden og slog hende i
ansigtet og på armen, og Peder Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd for at
gøre deres ed og tov i dag 14 dage.

(46)

** Peder Christensen på KM og byens vegne opkrævede sandemænd for at gøre deres ed oh tov
anlangende en pige Mette Pedersdatter, som ved en ulykkelig hændelse skal være død til Jens
Christensen Søndergårds sst.

** Niels Jensen KM byfoged. efterskrevne vidnede, at de havde vurderet nogle salig Jens Koops
efterskrevne efterladte ringe løsøre, som nogen tid, siden den salig karl ved døden er afgået, har
stået under forsegling. varsel til borgmester Christian Zoega.

** Niels Jensen byfoged på KM og byens vegne fordrede dom over efterskrevne for deres forseelse
med lejermålsbøder, som de blev tildømt at betale.

(47)

18/3 1678.

** Peder Matiasen her sst fordrede dom over Søren Jespersen felbereder for 26 sletdaler, som
resterer på hans obligation. sagen blev opsat 14 dage.

(48)

** Mourids Nielsen skibbygger. efterskrevne vidnede, af 21/2 sidst forleden var nogen tvist
imellem ham og Jacob Clausens steddatter Karen Sørensdatter, som skammeligt udskældte ham og
var drukken, og da han gik fra hendes hus, stod hun i døren og skældte, og da kunne de ikke se, at
hun var enten slået blå eller blodig, eller havde den ringeste skade.

** Niels Jensen byfoged. efterskrevne, som var sandemænd 1676, ved deres ed erholdt, at han ikke
nogen tid havde søgt dem på deres ære.



(49)

25/3 1678.

** hr Hans Olufsen, sognepræst her sst, med en opsættelse af bytinget 25/2 sidst forleden stævnede
hr Peder Egidiusen i vester Hassing for dom angående hans hustrus resterende fædrene arvegods,
efter efterskrevne regnskab, i alt 5109 rigsdaler, og dernæst fremlagde en efter salig Egidius Jensen
oprettet registrerings forretning af 2/2 1657, hvor var forsamlede Margrete Nielsdatter, salig Egidius
Jensens efterleverske, på egne vegne med tiltagen værge mester Søren Hansen Bendtsen sognepræst
her sst, Peder Egidiusen på egne og bror Niels Egidiusens vegne, Jacob Nielsen sitzhaftig sst på
hans søsterdatter Magdalene Egidiusdatters vegne, som værge under registrering og vurdering, og
hvis, som kan tilfalde hende, vil Margrete Nielsdatter tage under værgemål, og Jacob Matiasen,
superintendant over Århus stift, på fædrene side, og licentiat Peder Lassen på mødrene side, og hans
efterladte midler bedrog sig til 20684 rigsdaler, hvorefter blev fremlagt hr Hans Olufsens indlæg, at
salig Margrete Nielsdatter har påtaget sig hendes børns værgemål, og betalt hendes to sønner i
hendes levende live, men ikke hans hustrus arvepart, og der blev afsagt dom, at Peder Egidiusen bør
betale samme arvepart, eller at have indlæg i salig Margrete Nielsdatters bo, så snart det bliver
åbnet.

(53)

** Tøger Jacobsen her sst. efterskrevne, som var tilstede i salig Margrete Nielsdatters stervbo, da en
del af hendes efterladte bo blev registreret og en del forseglet, vidnede, at de ikke så eller
fornemmede, at Tøger Jacobsen, der som vurderingsmand var tilstede, tog bøger eller det aller
ringeste af den salig kvindes efterladte midler.

(54)

** Peder Knudsen borger her sst. efterskrevne, som var tilstede i salig Margrete Nielsdatters
stervbo, da en del af hendes efterladte bo blev registreret og en del forseglet, vidnede, at de ikke så
eller fornemmede, at Peder Knudsen, der som vurderingsmand var tilstede, tog bøger eller det aller
ringeste af den salig kvindes efterladte midler.

(55)

** hr Hans Olufsen sognepræst her sst. efterskrevne, som 30/11 og 1/12 var i salig Margrete
Nielsdatters stervbo for at registrere den salig kvindes efterladte bo, vidnede, at de ikke så eller
fornemmede, at de blev forholdt det alle ringeste deraf, eller at hr Hans Olufsen eller hans hustru
Magdalene Egidiusdatter lod udbære håndskrifter breve eller andet, og andre vidnede, at hr Hans
Olufsen havde noget korn liggende i den salig kvindes gård, hvorefter blev fremlagt an attest fra
Niels Egidiusen anlangende samme korn.

(57)

** Peder Christensen på KM og rettens vegne fremlagde et synsvidne af bytinget 4/3 sidst afvigte
angående Karen Sørensdatters sårmål, og et vidnesbyrd af bytinget 11/3 sidst afvigte, og Rasmus



Skibbygger fremlagde et vidnesbyrd af bytinget 18/3 sidst afvigte, og Mourids Nielsen ved sin sjæls
ed nægtede at have gjort Karen Sørensdatter de sårmål, hvorefter sandemændene svor ham fri.

(59)

** Peder Christensen på KM og byens vegne fremlagde et syns samt lysnings og sandemænds
opkrævelses og et vidnesbyrds vidne af bytinget 4/3 sidst afvigte, og efter der var sat fylding på
sandemændene fremkom de og gjorde deres ed og tov, at eftersom Mette Pedersdatter var faldet
igennem to lofter ned i en port og med sit hoved ramt stenene, så hun har slået sig til døde, så svor
de hende sin egen bane til.

(60)

** hr Tyge Mikkelsen, sognepræst til Alling, lod læse og påskrive en vedersigelsesseddel, hvormed
han afsiger sig arv og gæld efter hans salig far Mikkel Tygesen, forrige borgmester her sst.

8/4 1678.

** Christen Blichfeld på Hagsholm stævnede hr Christen Pedersen i Værum for vidner, og talte med
hans hustru Maren Pedersdatter Blichfeld, og efterskrevne vidnede, at om sommeren 1677 i
Frisenvold fiskerhus hørte de, at hr Christen Pedersen, som da var præst i Værum, sagde, at engang
i den sidste svenske fejde da der kom et regiment svenske og ville rejse til Værum, da red han ud
imod dem og tog officererne ind, og havde en stor kedel på ilden med flæsk og kød i, og han gav
dem mad nok alle sammen, og sagde derhos, det var nogle brave og vakre karle, ønskede og sagde,
give jeg havde dem her endnu.

(61)

** Johanne Christoffersdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Johanne Christoffersdatter, salig borgmester Mads Hansens, med en opsættelse af bytinget 18/2
sidst forleden stævnede hr Jens Christensen Torup i øster Velling for gæld efter hendes
regnskabsbog, som han blev tildømt at betale.

(62)

** Peder Christensen prokurator på KM og byens vegne. efterskrevne vidnede, at de i Christen
Skrædders hus hørte, at han og Christen Rebslår blev forligt om hvis, de havde været imellem, og
de havde intet at beskylde hinanden og takkede hver andre godt.

** Jens Pedersen Vintmølle her sst med en opsættelse af bytinget 25/2 sidst forleden stævnede hr
Christen Pedersen, forrige præst i Værum, for hans gæld for købmandsvarer 203 daler, samt
reparation og ægtpenge af hr Christen Pedersens gård, Jens Vindmølle iboer, som han har betalt,
som han blev tildømt at betale.

(63)



** Keld Olufsen i Albæk og hans hustru Bodil Lasdatter frasagde sig arv og gæld efter hendes salig
far Laurids Væver, som boede og døde her sst, og vil ikke have noget med den salig mands middel
at bestille.

(64)

** Niels Jensen byfoged stævnede efterskrevne sandemænd, nemlig Tøger Jacobsen fortovsmand,
Christen Mortensen rebslår, Jens Brændevin skomager, Peder Terkildsen felbereder, Frands Nielsen
handskemager, Niels Eriksen og Jens Hansen kontrafejer, og spurgte dem, hvorfor de ikke 25/3
sidst afvigte gjorde deres ed og tov over stor Christen Mortensen rebslår for vold og overlast på
Christen Jensen sst, hvortil de svarede, at de var ikke stævnet dertil.

15/4 1678.

(passerede intet videre, end de 8 mænd blev skrevet)

(65)

22/4 1678.

** landsdommer Peder Lerche lod fremlægge en begæring, at eftersom han er forårsaget for KM at
andrage med hvis uskikkelighed, Hans Friis til Clausholm 16/1 var indkommet i hans hus og med
pukken ville forskrive ham, hvorledes han skulle dømme imellem ham og jomfru Mette Kås, så
begærer han, at Peder Christensen og Jørgen Pedersen kobberslår, begge af Randers, som da var
tilstede, at de ville give ham under deres hænder, hvad de så og hørte imellem dem passerede, og på
samme begæring fandtes påskrevet deres vidne, at da Hans Friis kom af landsdommerens inderste
stue, da var han helt altereret, og hilste hverken på landsdommerens kæreste eller andre, og
landsdommeren i slåbrok med nathue fulgte ham til døren, og da Hans Friis sad i vognen, råbte han,
at landsdommeren skulle sætte sig hos ham i vognen, så ville de komme til rette, om
landsdommeren gjorde ham nogen uret, hvortil landsdommeren svarede, hvad siger i, skal jeg slås
med eder for mine domme, og da så de vel, at landsdommeren tog sådant til mistykke, og derpå
svarede Hans Friis, har i noget at pretendere på mig for mine domme, så klager i for KM og
Højesteret, hvorimod Hans Friis lod fremlægge et tingsvidne, som han i samme sag havde
forhvervet, som blev læst og påskrevet, hvori unavngivne vidner havde vidnet, hvorfor der blev
begæret genpart, men Hans Friis fuldmægtig svarede, at dersom de ville have haft genpart, kunne de
have mødt til tinget, der det gik beskrevet.

(67)

** Peder Knudsen og Tøger Jacobsen her sst. efterskrevne vidnede, at 1/12 da borgmester og råd
byfogden og andre var i salig Margrete Nielsdatters gård, hvor der skete forsegling, da så eller
fornemmede de ikke, at Peder Knudsen og Tøger Jacobsen tog nogle bøger i boet og havde ikke
nogen bøger med dem under deres kjortler, da de gik ud af boet.

(68)

** Peder Matiasen residerende her sst med en opsættelse af bytinget 18/3 sidst forleden stævnede
Søren Jespersen felbereder sst for 26 sletdaler, som han til ham på hans myndlings vegne skal være



skyldig efter hans obligation, hvori han kender sig at være Marie Worm, salig krigskommissær
Peder Lassens efterleverske, skyldig 26 sletdaler, dateret 17/2 1677, Søren Jespersen egen hånd,
som han blev tildømt at betale inden 15 dage eller efter dets forløb at ske indvisning ved nam og
vurdering.

(69)

** Niels Jensen byfoged her sst fremlagde et underskrevet syn af 22/2 sidst forleden på Christen
Jensen skrædder, som var blevet skudt i sit hoved, som var underskrevet med hans navn i 3 latinske
bogstaver, og Niels Jensen spurgte synsmændene, om det var Christen Jensens hånd tillige med
deres egne, hvortil de svarede, at byfogdens søn Jens Nielsen tog på hånden med ham.

29/4 1678.

(passerede intet)

6/5 1678.

** Maren Jensdatter Tveds her sst hendes søn Niels Madsen Tved lod læse og påskrive st synsvidne
af bytinget 13/4 1668 angående det mellemste lukkelse imellem Maren Jensdatter, salig Mads
Pedersens, på den ene side og Hans Knudsen handskemager og Peder Esbensen i Hollandsbjerg på
den anden side deres haver uden Nørreport.

(70)

** Peder Knudsen her sst fordrede dom over Niels Sørensen kleinsmed uden Vesterport for et
ligbeslag med sit behør, og to store håndgreb af et andet beslag, som han har lånt ham, som han ikke
vil fra sig levere. sagen blev opsat 6 uger.

(71)

** Peder Nielsen her sst på salig Søren Farvers børns vegne fordrede dom over fru Anne Lykke
residerende sst for resterende husleje 30 rigsdaler. sagen blev opsat 6 uger.

13/5 1678.

** Niels Egidiusen her sst et afkald. Christian Andersen Schønning i København gav ham afkald for
hans arvedel i Finstrupgård, som ham er tilfaldet efter hans morbror salig doktor Christian
Schønning efter hans testamente, som han har oppebåret fuld fyldest for.

(72)

** Mads Sørensen Snog her sst lod læse og påskrive et skøde, udstedt af Tølke Weis marketender
under ritmester Esmanns kompagni, hvormed han sælger til ham hans anpart i en gård i Hovmeden,
som Mads Sørensen iboer.

(74)



27/5 1678.

** Peder Hansen på Holbækgård fordrede dom over salig Margrete Nielsdatters arvinger her sst
efter en landstingsstævning og fremlagde hendes obligation til hendes kære svoger Peder Hansen på
Holbækgård på 126 rigsdaler, dateret Randers 6/3 1677, samt hans skriftlige indlæg, hvorefter blev
afsagt, at han for samme kapital bør have udlæg i salig Margrete Nielsdatters efterladte midler, som
nu står under forsegling.

(76)

** Christen Lauridsen Mollerup her sst fordrede dom over Jens Vorup vognmand uden Nørreport i
Jacob Prims staldgård, for han har tilsagt ham en tjenestedreng Jens Sørensen, som fæstepenge
annammede, men som er rømt af hans tjeneste, hvorfor Jens Vorup bør skaffe ham en anden. sagen
blev opsat 6 uger.

** Johanne Christoffersdatter med en opsættelse af bytinget 8/4 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for dom, hvorimod Jørgen Pedersen benægtede at være hende noget skyldig,
hvorefter blev afsagt, at de øvrige gældnere bør betale deres gæld.

(78)

** Jens Pedersen Vintmølle fremlagde en dom af bytinget 8/4 sidst forleden, hvori hr Christen
Pedersen i Værum blev tildømt at betale 196 sletdaler, han er ham skyldig, med påskrift, at der for
samme sum er gjort ham udlæg i hr Christen Pedersens gård her sst, som han blev tilbudt at indløse.

(79)

** Maren Jensdatter Tveds her sst hendes søn Niels Madsen fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

3/6 1678.

** Peder Christensen prokurator her sst på KM og byens vegne fremstillede en kvindesperson Anne
Jensdatter, som nogen tid i byens fængsel har været indsat, formedelst et barn, hun har fået og
ombragt, og fremlagde et rådstuevidne 22/5 sidst afvigte, hvori synsmænd afhjemlede syn på et lille
pigebarn, som lå død på blokkerne i Østervang i en tornebusk, og halsen var sønder på samme barn,
og Anne Jensdatter bekendte, at det skete, da hun fødte barnet på Østervang, der hun ville hjælpe
sig selv, og da det blev fundet og båret ind i byen, og hun så det, sagde hun, o Gud åbenbare den,
som har myrdet det dejlige barn, og da blev det straks rød og forandret i ansigtet og på den ene arm,
og hun svarede, at ladefogden på Gesingholm Malte Andersen var hendes barnefar, men havde ikke
været i råd eller dåd med hende, og Carsten Bondes kone Anne Christensdatter vidnede, at da Anne
Jensdatter så det døde barn, da blev det straks rød og forandret, og nu for retten svarede Anne
Jensdatter, at det var sådant, som hun i rådstuevidnet havde bekendt, og satte i rette, om hun ikke
burde for sådan morderisk gerning, andre ugudelige til afsky, at straffes på hendes hals, hvortil hun
ikke havde noget at svare, hvorefter hun blev tildømt sit liv at have forbrudt og for sværdet at
halshugges og miste sit hoved. Gud frelse sjælen.

(82)



10/6 1678.

** Anders Carlsen borger her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Poul Bertelsen skomager her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for deres resterende
kirketiende for 1677, da han var kirkeværge. sagen blev opsat 6 uger.

(83)

** Maren Jensdatter Tveds fordrede dom over Hans Knudsen handskemager her sst for et
plankeværk, som han har indsat på hendes have, som ellers burde stå snorret, og fremlagde et
synsvidne af bytinget 13/4 1668. sagen blev opsat (blank) uger.

(84)

17/6 1678.

** Kirsten Christensdatter, salig Christen Olufsens kone her sst, et afkald. hendes søn hr Christen
Sørensen til Tved og Lind sogne fremlagde et afkald af Hans Rasmussen Essenbæk, borger i
København, på hans hustru Karen Frederiksdatters vegne, for al hvis arv, hendes salig husbond
havde haft under værgemål efter overformynders afregning 29/11 1669, som hun er tilfaldet efter
hendes salig far Frederik Jørgensen, forrige byfoged, og mor i hendes salig forældres gård, og
hendes anpart i salig Anders Bagers gård, og på hans svoger hr Villum Poulsen Ris, sognepræst i
Haderslev, hans vegne har han annammet hans anpart i en obligation, som salig Christen Olufsen
har haft under værgemål efter Karen Frederiksdatter far mor og salig søster Sidsel Frederiksdatter.

(86)

** Peder Nielsen her sst med en opsættelse af bytinget 6/5 sidst forleden stævnede fru Anne Lykke
her sst for 30 rigsdaler resterende husleje, som hun blev tildømt at betale.

** Mikkel Felbereder her sst fordrede dom over Jørgen Lauridsen tinstøber sst for 6 daler for hans
kvota af sandemænds rejsepenge til København, og et kalveskind og lånte penge 2 mark. sagen blev
opsat 6 uger.

(87)

** Hans Nielsen i Bode i Rougsø herred fordrede dom over Poul Nielsen her sst for 9 daler for 5
tønder godt bygmalt. sagen blev opsat 6 uger.

** Gregers Tomasen Speitzer borger her sst lod læse og påskrive er opsigelse, at eftersom han af
Anne Andersdatter, salig Poul Bagers, Søren Bay på Poul Poulsens vegne, og Christen Poulsen på
sine egne vegne har lejet en gård på nogle tider at bebo, da som han af KM er bestilt til garnisions
feltskær i Fredericia, hvilken bestalling han må efterleve, hvorfor han ikke kan vedstå den gjorte
kontrakt imellem dem, hvorfor han opsiger den til skt Mikkelsdag førstkommende, hvorpå var
skrevet, at han bør svare til hans kontrakt eller skaffe en anden i hans sted.



(88)

** borgmester Christian Zoega lod læse og påskrive en beskikkelsesattest, indeholdende, at 25/5 var
efterskrevne på borgmester Zoegas vegne hos Christen Nielsen, som logerede hos sin svoger
borgmester Mikkel Sørensen og sagde ham goddag fra Zoega, og anmodede, at han ville fra sig
levere 4 rigsdaler, ham i 1.termin pålagte krigsstyr, fra den tid, han boede i byen, hvortil han gav til
gensvar, at de skulle sige borgmester Zoega en goddag fra ham igen, så var det betalt, hvortil de
svarede ham, at såfremt han ikke straks ville dem erlægge, så blev han arresteret, ikke fra byen sig
at begive, før borgmester samme penge havde bekommet, hvortil han svarede, at han var ham intet
gestendig, og han sked noget i borgmester Zoega og hans arrest, og gav ham djævlen, og Mikkel
Sørensen sagde, at de om det sidste intet skulle sige til Zoega, og da råbte Christen Nielsen med høj
røst, sig det kun til ham, som jeg har sagt.

(89)

** Morten Brøchner her sst. efterskrevne dannemænd vidnede, at han kort tid efter det sidste
svenske indfald kom fra hans næring og brug, så han derefter ingen krambod eller købmandskab
kunne holde, nogen tid derefter afbrændte den ejendom og gård, som han iboede, ved ulykkelig
ildebrand, hvorved han blev tilføjet al for megen skade, så hans næring i så måder har været og er
ganske slet.

25/6 1678.

** Christen Poulsen borger her sst på Anne Andersdatter, salig Poul Christensen Bagers, fordum
borger sst, såvel som på Søren Andersen Bay rådmand sst og sine egne vegne fordrede dom over
Gregers Speitzer borger sst angående en kontrakt på en gård, han har lejet for 6 år, men imod
kontraktens indhold har opsagt, og fremlagde samme kontrakt, hvori Anne Andersdatter, salig Poul
Christensens, på egne vegne Søren Andersen Bay på sin bror Poul Poulsens vegne og Christen
Poulsen på sine egne vegne har lejet til Gregers Tomasen Speitzer en gård på 6 år til påske 1683,
dateret Randers 16/1 1677. sagen blev opsat 6 uger.

(90)

** Peder Nielsen på salig magister Sørens børns vegne. synsmænd afhjemlede syn på den gård, fru
Anne Lykke iboer, og som salig magister Sørens børn tilhører.

(91)

1/7 1678.

** Maren Jensdatter Tveds her sst med en opsættelse af bytinget 10/6 sidst forleden stævnede Hans
Knudsen handskemager sst for dom for et plankeværk, som han skal have indsat på hendes have, og
fremlagde et synsvidne af bytinget 13/4 1668, hvorefter blev afsagt, at Hans Knudsen bør sit
plankeværk at rette og sætte, så det kan stå snorret.

(93)



** Gertrud Lauridsdatter, salig Niels Poulsen Hornbæks her sst, fremlagde en skriftlig kaldsseddel
til hendes salig mands kreditorer, der iblandt hendes søn vellærde Niels Mikkelsen, tilholdende på
Høgholt, at møde i stervboet på 6.ugers dag efter hendes salig mands død 8/7 for at annamme udlæg
for deres fordringer, desligeste den salig mands arvinger, nemlig Jens Poulsen her sst Jens Poulsen i
Bjergby, Søren Pedersen Poul Madsen og Christen Rasmussens børn Christen Christensen Jens
Christensen og Anders Christensen sst, Jens Lassen i Kristrup, Poul Lassen i over Hornbæk, og
Anders Christensen her sst, og dernæst fremlagde en kaldsseddel til den salig mands bror skipper
Mogens Poulsen Hornbæk i København, og derefter frasagde hun sig arv og gæld efter hendes salig
mand.

(94)

** Christence Henriksdatter, salig Poul Skovs her sst, fordrede dom over Christen Findsen af
Lübeck for 6 daler, som han til hende efter regnskabsbog og skiftebrev skal skyldig være. sagen
blev opsat 4 uger.

(95)

** Rasmus Christensen Lollik her sst opsagde den bod og våning, som han i fæste af doktor Niels
Jespersen i Ålborg har.

8/7 1678.

** Søren Andersen Bay rådmand her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som han nu
påboer, for hvis brøstfældighed derpå findes. varsel til Anders Poulsen Bay på arvingernes vegne,
som i førnævnte gård kunne være participeret.

(96)

** Christen Nielsen Vorup på sin mor Anne Nielsdatters vegne med seks høringer lod fordele
efterskrevne.

** Hans Nielsen Holt lod opsige til Maren Nielsdatter her sst den bod og våning, han nu iboer,
hvilken han ikke længere vil besidde.

(97)

** Peder Nielsen på salig magister Søren Hansen Bendtsens børns vegne lod udvise fru Anne
Lykke fra den gård, hun påboer, hvoraf han ikke har kunnet bekomme den resterende husleje.

** Peder Groersen i Houtved i Hindsted herred opsagde til fru Cathrine von Andersen, salig Jacob
Nielsens her sst, en bolig, han af hende i fæste har i Houtved i Ove sogn i Hindsted herred.

** Poul Eliasen byens tjener. synsmænd afhjemlede syn på hvis sårmål og skade, han havde, og han
havde to åbne sårmål på hans skinneben, som han beskyldte Jørgen Pedersen kobberslår for at have
gjort ham, hvilket han ved sin højeste ed benægtede.

15/7 1678.



(98)

** Rasmus Nielsen, ladefoged på Ulstrup, lod udvise Sidsel Rasmusdatter her sst af den bod og
våning, hun iboer.

** Jens Pedersen Karmark her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 3
uger.

** Jens Sørensen podemester uden byen opsagde den have uden Østerport, som Anders Mogensen
hospitalsforstander tilhører.

22/7 1678.

(99)

** hr Christen Christensen, sognepræst til Vistoft på Mols. Anders Poulsen Bay her sst gav ham
afkald for al hvis arv og arvelod, som hans salig bror Mads Poulsen Bager arveligt efter hans salig
far Poul Christensen Bager hans mor salig Maren Jensdatter og hans salig bror Jens Andersen Bay
arveligt kunne være tilfaldet, som hr Christen Christensen har været værge for, og bemeldte
arveparter skal være testamenteret til salig Mads Poulsens søster Anne Poulsdatter, tjenende Tomas
Finckes frue i København, som han af øvrigheden er anordnet at annamme.

** Anders Carlsen handelsmand her sst med en opsættelse af bytinget 10/8 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for hvis, de er ham skyldig, som blev tildømt at betale.

(100)

** Peder Hansen på Holbækgård stævnede Jens Havrum vognmand her sst for 9 sletdaler, som
rester på agerleje efter dom af bytinget 26/5 1673, som han nu blev tildømt at betale.

** Maren Jensdatter Tveds her sst hendes søn Niels Madsen med en opsættelse af bytinget 22/5
sidst forleden stævnede efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(101)

29/7 1678.

(gik intet beskrevet)

5/8 1678.

** Jens Pedersen Karmark her sst med en opsættelse 15/7 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(102)



** Anne Andersdatter, salig Poul Christensen Bagers, Søren Andersen Bay rådmand og Christen
Poulsen med en opsættelse af bytinget 20/6 sidst forleden stævnede Gregers Tomasen Speitzer her
sst for dom angående efterskrevne kontrakt på en gård, han har lejet for 6 år, men har opsagt, og
Christen Poulsen fremlagde deres skriftlige indlæg, hvorefter Gregers Speitzer fremlagde KM brev,
at han er antaget til garnisions feldskær i Fredericia, og hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt,
at der kunne ikke kendes imod hans underskrevne kontrakt, samme gård at besidde i 6 år.

(104)

12/8 1678.

** Kirsten Jespersdatter Holts med seks høringer lod fordele efterskrevne for gæld.

(105)

** Ditlev Eggers, forvalter på Løvenholm, fremlagde en kvittering af Niels Jensen byfoged her sst
på 40 rigsdaler, som Ditlev Eggers for sig og sin bror Markvard Eggers har betalt, som de ved
sandemandstov 12/11 1677 er tilfundet at betale anlangende voldsgerning, som de i borgmester
Christian Zoegas hus skal have forøvet.

** Niels Jacobsen borger her sst begærede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6
uger.

(106)

** Jens Pedersen Vintmølle handelsmand her sst fordrede dom over Lene Jensdatter, salig Jens
Nielsen rådmands efterleverske sst, for 12 sletdaler, som hun er ham skyldig. sagen blev opsat 6
uger.

19/8 1678.

** Christen Blichfeld på Hagsholm, forvalter over grevskabet Frisenborg, stævnede hr Christen
Pedersen i Værum, forrige sognepræst sst, for vidner at påhøre, og fremlagde sin begæring til
amtskriver Just Hansen i Skanderborg, hvori han begærer hans kundskab om ham, eftersom hr
Christen Pedersen Vivild for KM har beskyldt ham for røveri på KM kirkers skolers hospitalers
eller egne vegne, og derefter fremlagde Just Hansens kundskab om ham, at han har kendt ham i 18
år, og aldrig hørt om ham andet end det, som en ærlig mand vel egner og anstår, og derefter
fremlagde andres attester om ham.

(108)

** Hans Nielsen i Bode i Rougsø herred med en opsættelse af bytinget 17/6 sidst forleden stævnede
Poul Poulsen her sst for 9 daler, som er resten af betalingen for 5 tønder godt malt, som han blev
tildømt at betale inden 15 dage.

** Niels Ibsen, forpagter på Ollufgård i Han herred, fordrede dom over Anne Madsdatter, salig
Hans Madsen Værums efterleverske her sst, for 483 mark lybsk med rente fra 1665, og fremlagde
Hans Madsen Værums obligation til Ejlert Stahl borger i Lübeck, og fremlagde en kaldsseddel til



Anne Madsdatter, som blev forkyndt for hendes søn Matias Hansen, hvorefter blev afsagt dom, at
Anne Madsdatter bør betale samme gæld.

(110)

** Niels Jensen byfoged her sst fordrede dom over efterskrevne, som er han gæld skyldig. sagen
blev opsat 4 uger.

26/8 1678.

** Peder Knudsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på en fiskegård i fjorden vest for broen, de
Rohder i København tilhørende.

(111)

2/9 1678.

** Niels Jensen byfoged med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

** Christoffer Grønberg et afkald. Anders Pedersen på Læsø gav ham afkald for den arv, hans børn
Laurids Andersen Niels Andersen Else Andersdatter Maren Andersdatter er tilfaldet efter hans salig
hustru Mette Jensdatter hendes salig bror Niels Jensen skipper, som boede og døde i Randers.

(112)

** Jens Rasmussen i Hvide mølle fordrede dom over Søren Nielsen smed for 7 sletdaler efter hans
obligation, dateret 30/7 1677, som han blev tildømt at betale.

9/9 1678.

(113)

** Christen Blichfeld, forvalter over grevskabet Frisenborg, stævnede hr Christen Pedersen, forrige
sognepræst i Værum, for vidner at påhøre, og han fremlagde en attest af Niels Sørensen Kær i
Værum, at 1676 der den soldater udskrivning skete, da forbød hr Christen Pedersen Vivild ham at
møde med de andre ungkarle af grevskabet, der udskrivning skulle gå an på Hagsholm, og sagde, at
han var skolemester, og havde intet med bøndernes tjenere at møde, hvorfor han holdt sig ude,
skønt han tilforn i 10 år var mødt til udskrivninger, for hvilken entholdelse Christen Blichfeld
anholdt hans bror Jens Sørensen, som for hans ulydigheds skyld måtte betale 8 rigsdaler til straf, 8/3
1678 Niels Sørensen Kær egen hånd.

(114)

** Christen Blichfeld, forvalter over grevskabet Frisenborg, stævnede hr Christen Pedersen Vivild,
forrige sognepræst i Værum, imod vidner, og Jens Jensen i Enslev vidnede, at forvalteren engang
havde taget ham og ført ham i soldaterkjolen af årsag, at hans karl var bortløbet, for han befrygtede
sig at skulle blive soldat, og enten skulle han skaffe sin karl til stede igen eller også gå selv, og da
han havde flyet karlen tilstede, lod forvalteren ham fri igen, og ville ingen penge eller foræring have



derfor. Laurids Lauridsen i Borum og Anders Nielsen i Skjoldelev vidnede, at samme var sket med
dem.

** Peder Jessen farver, borger i Århus, lod fremlægge en rådstueattest af Randers rådstue, at han
efter KM privilegium med stor bekostning har oprettet et farveri i Randers, og der ikke kan ernæres
mere end en farver her på stedet, dateret 21/8 1678, og derefter fremlagde en rådstueafsigt, at
Jørgen Pedersen farver af Viborg fremlagde hans skriftlige indlæg, at han begærer af øvrigheden
her på stedet at de, efter KM af hans far Peder Christensen farver i Viborg forhvervede kongebrev
og befaling af 7/2 1678, vil være ham behjælpelig med at nedsætte sig her i byen som farver i Århus
stift, dateret 2/9 1678, hvorimod Peder Jessen farver i Århus lod fremlægge sit svar, at Jørgen
Pedersens forehavende strider imod hans af KM meddelte privilegium af 3/12 1673, hvorefter blev
resolveret, at der ikke tilstedes Jørgen Pedersen af Viborg noget farveri her på stedet at indrette, før
hans påråbte KM befaling fremvises for stiftamtmanden.

(116)

** Peder Jessen farver i Århus fremlagde et skriftligt kundskab, hvori efterskrevne bevidnede, at
han har skikket sig og forholdt sig her sst på en 8 års tid mod alle og enhver med farven og pressen
til en billig pris som en oprigtig mand, og desmidlertid har kontribueret med den påbudne matrikel
krigsstyr præstepenge og andre påbudne skatter.

(117)

** Johan Steenbeck her sst fordrede dom over Niels Jacobsen her sst for efterskrevne varer, som
han af ham skal have bekommet. opsat 6 uger.

16/9 1678.

** Peder Knudsen her sst. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som Peder Knudsen nu tilhører
og påboer.

(118)

** Laurids Hansen her sst et afkald. Søren Didriksen islandsk købmand af København gav hans
svoger Laurids Hansen afkald for den arv, hans hustru Maren Hansdatter kunne tilfalde efter hendes
salig far Hans Lauridsen hattemager her sst og efter hendes salig bror Christen Hansen, som døde i
Skåne, og takkede ham godt for god betaling.

23/9 1678.

** Christen Blichfeld, forvalter på Hagsholm og fuldmægtig over grevskabet Frisenborg, stævnede
hr Christen Pedersen Vivild i Værum præstegård for vidner at påhøre, og efterskrevne, som var 8
mænd 12/8 sidst forleden, vidnede, at hr Christen Pedersen sagde til Christen Blichfeld, at han var
kongens tyv en skælm og røver, og da Christen Blichfeld lod oplæse KM og Højesterets doms
slutning på hr Christen Pedersens kald, som han var fradømt, da sagde hr Christen Pedersen, om
han havde intet andet at gloriere af end sådan løgn og skarn, hvilket hr Christen ved ed benægtede
at have sagt om KM dom, thi han takkede Gud, at han var bedre oplært, end således at tale om
majestæten.



(120)

** Peder Jessen farver af Århus fordrede dom over Jørgen Pedersen farver her sst og fremlagde KM
amtmands befaling om en sættedommer i byfogdens sted, eftersom Niels Jensen byfoged er
medinteresseret, og derefter fremlagde KM brev til Peder Jessen, hvormed han bevilges alene at må
oprette farveri i Århus stift, dateret 3/12 1673, og dernæst fremlagde hans skriftlige indlæg. sagen
blev opsat 6 uger.

(121)

** Niels Jacobsen borger her sst med en opsættelse af bytinget 12/8 sidst forleden stævnede
efterskrevne gældnere for dom for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(122)

** Jens Pedersen Vintmølle med en opsættelse af bytinget 12/8 sidst forleden stævnede Lene
Jensdatter, salig Jens Nielsen rådmands her sst, for 12 sletdaler, som hun blev tildømt at betale.

(123)

** hr Niels i Kristrup fordrede dom over Anne Rasmusdatter Skars her sst for 5 sletdaler, hun er
ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** Peder Knudsen her sst lod læse og påskrive et synsvidne af 16/9 sidst afvigte på den gård, han nu
tilhører og påboer, og efterskrevne vidnede, at det ladehus i Peder Knudsens gård har haft sit
tagdrop ind på den plads og ejendom, som Anders Trompeter påboer, og hans far Søren Pedersen
tilforn tilhørte.

(124)

30/9 1678.

** Peder Knudsen her sst. Tyge Mikkelsen her sst vidnede, at 24/4 sidst forleden da var han i
Viborg, og da han gik til domhuset, hvor der holdtes landsting, da stod de to piger Else Andersdatter
og Ellen Sørensdatter, som forleden år tjente salig Margrete Nielsdatter her sst, i domhusgården, og
da spurgte han dem, hvorfor de ville, at borgmester og råd og mange andre godtfolk skulle nu drage
til Viborg for sådan deres usandfærdige vidner, da græd de begge to, at tårerne randt dem fast på
kinderne, og sagde at de var truet dertil af hr Peder Egidiusen, thi han havde skrevet, hvad de skulle
vidne til Kær herreds ting, og bad ham om råd, hvortil han svarede, at de skulle kun sige deres
sandhed, han vidste ikke at give dem bedre råd.

(125)

** borgmester og råd her sst fremlagde en attest, at efterskrevne havde tilsagt hr Hans Olufsen hr
Peder Egidiusen og Niels Egidiusen at møde 30/1 ved 1 slet i deres salig mor Margrete Nielsdatters
gård for at gøre rigtig registrering og forsegling, men hr Peder Egidiusen mødte ikke, dateret 30/11
1677.



(126)

** Jørgen Madsen byskriver her sst begærede 2.ting til Niels Felbereder for 1 sletdaler, han er ham
skyldig for papir og skriverpenge.

7/10 1678.

** borgmester og råd her sst fordrede dom over doktor Laurids Jespersen og borgmester Johan
Steenbeck sst for salig magister Søren Hansen Bendtsens børns værgemål, som de af KM et
kommitteret at antage og ikke skal være efterkommet, og fremlagde en skriftlig stævning, og
dernæst en beskikkelse til doktor Laurids Jespersen og hans svar, at da magister Søren Hansen
Bendtsen, forrige sognepræst til skt Mortens kirke og provst over Støvring herred, og hans hustru
Elisabet Akselsdatter er døde og har efterladt sig 6 sønner og en datter, som endnu er umyndige, da
har deres ældste farbror og ret født værge Mads Hansen Bendtsen, fordum borgmester her sst den
tid, annammet deres efterladte gods og middel under værgemål, som endnu er i behold hos den salig
mands enke, hvorfor de forordner de umyndige børns næste farbror Peder Hansen Bendtsen
borgmester i Horsens og deres morbrødre doktor Laurids Jespersen her sst og doktor Niels
Jespersen i Ålborg til at annamme samme arveparter fra borgmester Mads Hansens efterladte hustru
Johanne Christoffersdatter, dateret Århus rådhus 14/5 1678, med Laurids Jespersens svar, at det
ikke tilkommer ham, men borgmester Peder Hansen Bendtsen alene det at påtage sig, og dernæst
fremlagde en beskikkelse til Niels Jespersen og Laurids Jespersen angående samme værgemål, som
de 30/3 1675 er forordnet at antage, som de ikke har efterkommet, hvorfor de endnu engang tilbyder
dem det, dateret 19/7 1678, hvorefter blev fremlagt en rådstueattest, at 29/8 fra klokken et til over
fire slet, hvortil Laurids Jespersen og borgmester Johan Steenbeck var advaret at møde at annamme
salig magister Søren Hansen Bendtsens børns værgemål, da mødte de ikke eller nogen på deres
vegne, og dernæst fremlagde doktor Laurids Jespersens svar på borgmester og råds til ham givne
beskikkelse, at da han og borgmester Steenbeck af KM er forordnet værger, da bør borgmester og
råd efter rigtigt skiftebrev levere dem al den arv, som børnene efter deres salig forældre er tilfaldet i
en samlet sum og rente til denne dag med nøjagtig forklaring og bevis om hver ting særdeles,
hvorefter blev fremlagt borgmester og råds skriftlige indlæg, at de straks efter salig borgmester
Mads Hansen her sst ved døden var afgået, har de forordnet Laurids Jespersen og Niels Jespersen, at
de som rette fødte værger skulle påtage hvis værgemål, som den salig mand for sin salig bror Søren
Hansen Bendtsens børn nogen tid har forestået, som de undslog sig, hvorfor magistraten måtte
forhverve KM befaling 26/1 1678 indeholdende, at de straks skulle påtage sig samme værgemål,
men Niels Jespersen blev efter ansøgning af KM 21/6 1678 permitteret og borgmester Johan
Steenbeck, i hans sted kommitteret. sagen blev opsat 6 uger.

(131)

** doktor Laurids Jespersen her sst fordrede dom over borgmester og råd salig magister Søren
Hansen Bendtsens børns værgemål angående og fremlagde en skriftlig kaldsseddel, og dernæst KM
brev til Laurids Jespersen og Niels Jespersen, at de straks som morbrødre og rette værger, eftersom
borgmester Peder Bendtsen i Horsens, børnenes farbror, formedelst andet værgemål ikke er
vederhæftig, straks uden ophold påtager sig det værgemål for hvis, de efter deres salig far magister
Søren Bendtsen og deres salig mor Elisabet Akselsdatter er tilfaldet, og derefter fremlagde en kopi
af KM brev til borgmester Steenbeck, og derefter fremlagde hans beskikkelse til borgmester og råd,



dateret 19/8 1678, og dernæst fremlagde en anden hans beskikkelse til borgmester og råd, dateret
2/9 1678, og dernæst hans skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(136)

** Jørgen Pedersen farver her sst lod læse og påskrive en skriftlig attest, hvori efterskrevne vidnede,
at Peder Jessen farver i Århus ikke nogen til har brugt farveriet sst, men hvis tøj, som godtfolk
havde begæret at farve, blev henført til Århus, og når der var farvet, blev skikket tilbage til hans
tjener i Randers, og at Peder Jessen ikke boer her i byen som andre skatteborgere.

(137)

** Rudolf Roes rådmand her sst stævnede Peder Pedersen Vinds, forrige tilholdende i Mariager, for
dom for 60 sletdaler, som rester på hans obligation af 20/12 1676, som han blev tildømt at betale.

(138)

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de er ham skyldig, som
de blev tildømt at betale.

14/10 1678.

** Søren Skrædder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(139)

21/10 1678.

** doktor Laurids Jespersen. efterskrevne vidnede, at da de for nogen tid siden var hos ham med et
svar på en beskikkelse, som han borgmester og råd havde tilsendt, angående salig magister Søren
Hansen Bendtsens børns værgemål, da sagde han, at borgmester og råd skulle kun rette dem efter
hans sidste beskikkelse, at når de ville levere ham hans part af værgemålet med ny vurdering, så
ville han straks annamme det.

28/10 1678.

(140)

** Oluf Jensen konsumptionsbetjent. efterskrevne vidnede, at sidst forleden fredag blev han kaldt til
Oluf Jensen ved en vogn, som stod i Mikkel Mikkelsens gård med en kiste med beredte skind, som
var kommet fra Mariager, men de havde ingen konsumptionsseddel, og da Oluf Jensen ville
forsegle kisten, sagde Peder Terkildsen felbereder, at det var løgn, Oluf Jensen sagde, thi der gik
ingen told af beredte skind, og skældte ham for en hundsfot røver og løgner, og så gik Oluf Jensen
efter sin kårde, og da gjorde han Peder Terkildsen sin skade, eftersom de var i hår og håndgreb med
hverandre, og da sagde Peder Felbereder, det gjorde du som en skælm.

** Magdalene Jensdatter her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de er hende
skyldig. sagen blev opsat 6 uger.



(141)

** Maren Nielsdatter fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de er hende skyldig. sagen
blev opsat 6 uger.

** Palle Dyre til Trinderup fordrede dom over Christen Jacobsen Prim her sst for 100 lægter, han
har solgt ham og fået sin betaling, og derefter solgt dem til en anden. sagen blev opsat 6 uger.

(142)

** Maren Nielsdatter fordrede dom over Christen Sørensen hattemager her sst for 11 daler, som
rester efter hans obligation af 15/10 1676, som han blev tildømt at betale.

** Anders Clausen i Grensten. efterskrevne vidnede, at han var anholdt hos de svenske forleden
fejdetid 1657 og 1658, og siden imod hans vilje måtte tjene dem og blev betroet af dem at oppebære
af hvis kontributioner, som de svenske, imidlertid de lå her i landet, lod påbyde, men de kunne med
god samvittighed give ham det vidnesbyrd, at han som en ærlig og oprigtig dansk karl var sin egen
nation og landets indbyggere både huld tro og tjenstagtig, og hjalp mange fattige godtfolk, hvorfor
han 15 uger var sat i arrest med bolt og jern behæftet hos de svenske.

(143)

4/11 1678.

** Peder Jessen farver af Århus med en opsættelse af bytinget 23/9 sidst afvigte stævnede Jørgen
Pedersen farver her sst for hvis farveri, han i Randers skal have oprettet, og dernæst fremlagde KM
brev og bevilling til Peder Jessen, samt hans skriftlige indlæg, dateret Randers 16/9 1678 Peder
Jessen farver, og nu i dag fremlagde en attest af Randers rådhus 21/8 1676, og dernæst Peder
Jessens borgerskabsbrev, dateret Randers 19/8 1678, og et tingsvidne af bytinget 9/9 sidst forleden,
og en rådstueafsigt 2/9 1678, og dernæst fremlagde et andet tingsvidne af bytinget 9/9 sidst
forleden, og derefter fremlagde et skriftligt indlæg, hvorimod Jørgen Pedersen borger her sst
fremlagde en kopi af KM brev, og et tingsvidne af bytinget 7/10 sidst afvigte, og dernæst hans
skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at da Peder Jessens meddelte privilegium står
uigenkaldt, så bør Jørgen Pedersen ham deri ikke gøre nogen forhindring.

(153)

** Margrete Christensdatter, salig Niels Nielsen Kragballes efterleverske, et afkald. Christen
Nielsen Prim borger her sst gav hende afkald for al hvis arv, som hendes salig mand under
værgemål for salig Jens Andersen, fordum danske skolemester sst, hans efterladte umyndige børn at
forestå haft har, som er Anders Jensen Maren Jensdatter Ellen Jensdatter og Maren Jensdatter den
yngste.

** magister Hans Dinesen Mossin, sognepræst til skt Mortens kirke her sst, og Mads Sørensen
forrige kirkeværger sst fordrede dom over efterskrevne for resterende præsten og kirkens tiende for
1676. sagen blev opsat 6 uger.



(154)

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de er ham skyldig, som
de blev tildømt at betale.

(155)

** Kirsten Christensdatter, salig Christen Olufsens efterleverske, fordrede dom over efterskrevne
for hvis, de skal være hende skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

** Niels Jensen byfoged fordrede dom over efterskrevne angående deres lejermålsbøder, som de
blev tildømt at betale.

(156)

** Peder Terkildsen felbereder gav last og klage over Oluf Jensen, for han har slået ham og gjort
ham sårmål og skade.

11/11 1678.

** Peder Terkildsen felbereder. synsmand afhjemlede syn på hvis sårmål og skade, han havde, og
da havde han åbne sår i hovedet, og øret var kløvet i et hug, som han beskyldte Oluf Jensen for at
have gjort.

(157)

** Christoffer de Hemmer i Ålborg. efterskrevne vidnede, at der ikke i sommer har været bortlejet
af de 4 agre, som ligger til den gård, som Niels Hansen Bager og Jørgen Hartvigs kone iboer.

** Rudolf Roes rådmand her sst med høringer lod fordele efterskrevne.

** Johanne Christoffersdatter salig borgmester Mads Hansens stævnede Jørgen Pedersen kobberslår
for 6 sletdaler, som hans hustru Maren Nielsdatter er hende skyldig efter regnskabsbog, som han
blev tildømt at betale.

(158)

** Marie Worms, salig kommissær Lassens, fordrede dom over Hans Knudsen handskemager her
sst for resterende husleje af den våning, han iboer, og Peder Madsen tinstøber i lige måder af den
våning, han iboer, og fremlagde en af hr Niels Jørgensen Serup, forrige sognepræst i Ørum,
underskrevet kontrakt anlangende jordskyld af samme to våninger, som er tilfaldet ham på hans
hustrus vegne efter hendes far salig Christen Mikkelsen i Mariager, hvilken jordskyld årligt skal
betales hver skt Mikkelsdag efter den forpligt, salig Christen Remsnider 1578 og hans salig hustrus
salig far 23/10 1610 udgivet har, dateret Randers ut supra 1643 Niels Jørgensen. sagen blev opsat 6
uger.

(160)



** Peder Terkildsen felbereder her sst lyste Oluf Jensen konsumptions betjent et fuldt vold til, for
han 18/10 sidst forleden skal have overfaldet ham og hugget ham i hans hoved.

** Jens Pedersen her sst begærede 3.ting over adskillige debitorer for hvis, de er ham skyldig.

** Maren Jensdatter begærede 3.ting over nogle af hendes debitorer.

18/11 1678.

** Søren Sørensen skrædder. efterskrevne vidnede, at for 3 år siden hørte de, at Niels Sørensen
kleinsmed blev forligt med hans tjenestepige Maren Jonsdatter om 6 daler, han var hende skyldig,
og nu var han for retten tilstede og turde ikke nægte samme gæld.

(161)

** Peder Terkildsen her sst. efterskrevne vidnede, at han ikke skældte Oluf Jensen
konsumptionsbetjent for skælm, før han havde hugget ham.

** Anders Poulsen Bay. synsmænd afhjemlede syn på den gård, som Tomas Rasmussen Kragballe
nu påboer, anlangende hvis, han skal have repareret derpå, siden han den

(163)

** Else Nielsdatter, salig Mikkel Lassens, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 6 uger.

** Marie Worms fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

(164)

** Peder Hansen på Holbækgård fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 6 uger.

** Jens Pedersen Karmark med høringer lod fordele efterskrevne gældnere.

(165)

25/11 1678.

** Maren Jensdatter Tveds, salig Mads Pedersen Essenbæks efterleverske her sst, lydeligt med seks
høringer lod fordele efterskrevne gældnere

** Peder Nielsen borger her sst lod fordele efterskrevne gældnere.

(166)

** Jørgen Pedersen kobberslår tilbød Johanne Christoffersdatter 6 daler efter hans bevis, som hun
havde fået dom for, men han ville ikke betale omkostningen, idet hans bevis ikke lyder skadesløs.



** Peder Terkildsen felbereder her sst lod læse og påskrive et rådstuevidne angående syn på hans
sårmål og skade, og et klagevidne af bytinget 4/11 sidst forleden, og synsvidne 11/11 sidst forleden
samt en volds tillysning og sandemænds opkrævelse 11/11 sidst afvigte, hvorimod Oluf Jensen
fremlagde et tingsvidne af bytinget 28/10, samt hans underskrevne indlæg, hvorefter sandemændene
afsagde deres ed og tov, at da Peder Terkildsen har søgt klammeri, så kunne de ikke Oluf Jensen
nogen vold oversværge, men fri.

(168)

** Peder Terkildsen felbereder. efterskrevne vidnede, at 18/10 da det klammeri skete imellem ham
og Oluf Jensen, hørte de, at Peder Terkildsen skældte Oluf Jensen og hans kammerat for
hundsfotter, men han skældte ham ikke for skælm, før han havde hugget ham.

(169)

** Søren Sørensen skrædder her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt Niels
Sørensen kleinsmed, for gæld til hans hustru Maren Jonsdatter, som de blev tildømt at betale.

(170)

** Oluf Jensen konsumptionsbetjent fordrede dom over Peder Terkildsen felbereder her sst, for han
skal have skældt ham for løgner og skælm, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 28/10 sidst
forleden, og hans indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da sagen synes at være ærerørig, da
henfindes den til landsdommerne.

(171)

** Christen Jacobsen Prim her sst. efterskrevne vidnede, at først i august kom to vogne kørende ind
i Jacob Andersen Prims gård, som skulle afhente 100 lægter, og en af mændene tilbød at betale for
dem, da svarede Christen Jacobsen, lægterne er betalt, ret nu var der to hos mig og betalte dem, og
Niels Jacobsen Prim vidnede det samme, og at det var Palle Dyres tjener, som havde betalt for
lægterne.

2/12 1678.

** borgmester og råd med en opsættelse af bytinget 7/10 sidst forleden stævnede doktor Laurids
Jespersen og borgmester Johan Steenbeck her sst for salig magister Søren Hansen Bendtsens børns
værgemål, som de af KM er kommitteret at antage, og nu i dag blev fremlagt doktor Laurids
Jespersens skriftlige indlæg, at når magistraten siger, at de har for kort tid siden, efter salig
borgmester Mads Hansen ved døden var afgået, forordnet ham og hans bror doktor Niels Jespersen
til værge, så døde borgmester Mads Hansen 1673, og de forordnede dem først til værger 1675, så
det er ikke kort men lang tid efter, og magistraten på trødingsdagen burde have begæret forlods
salig magister Søren Hansen Bendtsens børns fædrene og mødrene arv, og da forordnet dem til
værger, men først 14/5 1675, hvorved de har påført de umyndige stor skade, hvorefter blev fremlagt
Johanne Christoffersdatters skriftlige indlæg, at samme værgemåls gods og løsøre rede penge
obligationer tillige med regnskab er indleveret på rådhuset til borgmester og råd, og derefter
fremlagde en landstingsdom 2/3 sidst forleden, hvori var indført en højesteretsdom af 8/7 1676, at
landsdommerne bør udmelde 4 mænd af Randers som kunne dette formynderskab efter skiftebrev



gennemse, hvorpå borgmester og råd ville levere værgerne alt hvis løsøre, Johanne
Christoffersdatter havde ladet indsætte på rådhuset, samt skiftebrev lodder og andre behørige
dokumenter, hvorefter blev afsagt dom, at doktor Laurids Jespersen og borgmester Johan Steenbeck
bør som værger med flid i tilbørlige måder at pådrive, at Højesterets dom efter derpå
landsdommeres dom dets indhold at måtte fuldbyrdes.

(181)

** doktor Laurids Jespersen her sst med en opsættelse af bytinget 7/10 sidst forleden stævnede
borgmester og råd her sst for salig magister Søren Hansen Bendtsens børns værgemål, som de bør
til ham og borgmester Johan Steenbeck at levere i en samlet sum kapital rente med tilbørlig
rettighed og forklaring, og fremlagde hans skriftlige indlæg, hvorefter blev fremlagt borgmester og
råds skriftlige indlæg, hvorpå blev afsagt, at da landsdommerne efter højesteretsdom skal have
tilfundet 4 mænd at efterregne samme værgemåls skiftebrev, så bør doktor Laurids Jespersen og
borgmester Johan Steenbeck som værger at pådrive, at samme domme kan blive efterkommet.

(185)

** Peder Matiasen på Støvringgård fordrede dom over Laurids Carlsen tinstøber her sst for 2
rigsdaler husleje, han til Peder Matiasen og hans myndling Oluf Worm Lassen skyldig er, og for tin,
han har solgt ham. sagen blev opsat 14 dage.

(186)

9/12 1678.

** Magdalene Jensdatter i Hovmeden med en opsættelse af bytinget 28/10 sidst afvigte stævnede
efterskrevne gældnere for hvis, de er hende skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Maren Nielsdatter med en opsættelse af bytinget 28/10 sidst forleden stævnede efterskrevne
gældnere for dom for hvis, de er hende skyldig, som de blev tildømt at betale.

(187)

** hr Jørgen Madsen sognepræst i Søby begærede 3.ting til Christen Pedersen i Svejstrup for gæld.

16/12 1678.

** Peder Jessen farver i Århus lod læse og påskrive en attest, hvori efterskrevne i Randers
bevidnede, at han kontinuerligt fra 1670 har haft hans fuldmægtig boende i Randers, som på hans
vegne har svaret enhver med farveri, og skattet og skyldt lige ved andre byens indvånere.

(188)

** Peder Matiasen på Støvringgård med en opsættelse af bytinget 2/12 sidst forleden stævnede
Laurids Carlsen tinstøber for hvis, han ham og hans myndling Oluf Worm Lassen skal være
skyldig, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.



** Peder Hansen på Holbækgård med en opsættelse af bytinget 18/11 sidst forleden stævnede
efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(189)

** hr Jørgen Madsen i Søby med høringer lod fordele efterskrevne.

** Christen Lauridsen Mollerup her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat
6 uger.

** Peder Knudsen borger her sst fordrede dom over Lisbet Henriksdatter, salig hr Christen
Johansens efterleverske sst, for hun ikke vil give ham obligation på en del løsøre, som bedrager sig
til 68 sletdaler, hvilke hendes børn efter deres far arveligt er tilfaldet, som han er værge for, og
fremlagde et skiftebrev af 20/10 1674, hvorefter hun blev tilkendt samme obligation at forsegle
inden 15 dage

(191)

23/12 1678.

** Søren Andersen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for hvis, de er ham
skyldig, sagen blev opsat 6 uger.

** borgmester Mikkel Sørensen her sst fordrede dom over Peder Mortensen i Dalbyneder for 6
daler for øl, som hans hustru Anne Pedersdatter skal have udtaget. sagen blev opsat 6 uger.

(192)

** Anders Christensen rådmand her sst fordrede dom over Lisbet Henriksdatter, salig hr Christen
Johansens sst, for 200 rigsdaler med rente fra 19/11 1674 og 70 sletdaler med rente fra 29/5 1677
efter hendes efterskrevne obligationer og pantebrev, som hun blev tildømt at betale inden 15 dage.

(193)

** Jens Jensen Brask i Hedegård fordrede dom over Sidsel Rasmusdatter,
salig Christen Madsens efterleverske, for 33 daler efter hendes obligation for adskilligt løsøre, som
ham til udlæg efter salig Christen Madsen skal være udlagt, som hun ikke endnu har leveret, og
fremlagde samme obligation, dateret 25/6 1677 SRD, hvorefter hun blev tildømt at levere det
resterende løsøre fra sig.

(1)

** tingbogens autorisation.

(2)

12/1 1685.



** Jens Nielsen Byfoged lod læse et købebrev, udstedt af Peder Terkildsen felbereder, på et stykke
have liggende uden byen, hvorpå han skødede samme have til Jens Nielsen

(3).

** Jens Nielsen byfoged irettelagde en landstings stævning 26/11 til salig Søren Felbereders, som
boede og døde i Randers, hans kreditorer, at møde i stervboet 14/1.

(4)

** Søren Andersen Bay rådmand her sst med sine interesserede lod læse en landstings kaldsseddel
26/11 til alle, som vedkender sig nogen lod eller del i en gård i Brødregade her sst, som kaldes
Tøger Jacobsens gård, for syn og taksering af et stykke hus på gårdens grund, som står for fald.

19/1 1685.

** Frands Sørensen af Frisenvold fiskerhus lod fremlægge et tilbud på fæste af en laksegård, som
hospitalsforstander Anders Mogensen har ladet udbyde til fæste, som salig Søren Jespersen sidst
havde i fæste og fradøde.

(5)

** Niels Nielsen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 22/12 sidst forleden stævnede Peder
Terkildsen felbereder her sst for dom for hvis, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Jens Pedersen Karmark rådmand med en opsættelse af bytinget 8/12 sidst forleden fordrede dom
over efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(7)

** Hans Pedersen snedker her sst fremlagde et skriftligt købebrev, hvormed borgmester Johan
Steenbeck afhænder til ham to af Grønborgs boder, hvorpå han lod skøde samme boder til Hans
Pedersen.

(8)

** Søren Rasmussen Karmark her sst fremlagde et købebrev, hvormed Baltser Jensen Bay og
Kirsten Jensdatter Bay på Skårupgård på Mols afhænder til ham deres gård på Storegade, dateret
Skårupgård 9/1 1685.

** Henrik Johansen Koop her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere.

(9)

** Søren Rasmussen Kræmmer her sst opsagde til borgmester og råd og til Mikkel Sørensen forrige
borgmester og hans interesserede den gård, han iboer på Storegade, hvilken gård han ikke længere
vil bebo.



** hr Christen i Tved fordrede dom over Jørgen Lauridsen Farver for 75 daler, som han formente,
han burde at betale på hans hustru Anne Jensdatters vegne. sagen blev opsat 4 uger.

** Søren Andersen Krag i Tjæreby fordrede dom over Hans Lauridsen handskemager her sst for
adskilligt, han er ham skyldig. sagen blev opsat 4 uger.

** hr Christen i Tved fordrede dom over efterskrevne for hvis, de til hr Christen Sørensens mor
Kirsten Christensdatter, salig Christen Olufsens efterladte her sst, befindes skyldig. sagen blev opsat
4 uger.

(10)

26/1 1685.

** Rudolf Roes her sst fordrede dom over Peder Pors her sst for 15 sletdaler, han er ham skyldig
efter hans søn Niels Pedersen Porses udgivne efterskrevne forskrivning, dateret 2/1 1673. sagen
blev opsat 8 dage.

** Søren Jonsen her sst lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Anders Jensen Mammen borger
her sst afhændede til Søren Jensen og hans hustru Inger Madsdatter en ligsten og tilhørende
lejersted i skt Mortens kirke imellem salig Mikkel Stenhuggers og salig Niels Mogensens lejersted,
som han tilforn har købt af salig Jens Andersen Mammens børn og arvinger, dateret Randers 30/8
1682.

(11)

** Frands Sørensen i Frisenvolds fiskerhus fordrede dom over Peder Terkildsen felbereder her sst
for 12 daler, han efter obligation ham skyldig er. sagen blev med parternes bevilling opsat 14 dage.

** Jacob Pedersen Smed et afkald. Ib Andersen Mammen borger her sst gav ham afkald for al den
arv, hans hustru Karen Christensdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig far Christen Jensen
Korning, fordum borger her sst, som Jacob Pedersen har været værge for.

(12)

** Peder Jessen farver og borger i Århus fordrede dom over Jørgen Pedersen farver her sst for 39
daler, han er ham skyldig efter deres kontrakt, hvilken kontrakt blev fremlagt, og derefter blev
fremlagt en revers og en dom af Randers byting 4/11 1678 og en dom af Viborg landsting 29/1
1679, hvortil Jørgen Pedersen fremlagde en dom af Randers byting 4/11 1678 samt efterskrevne
KM brev og befaling til farvere og præster angående, samt et borgerskabsbrev til Jørgen Pedersen af
Viborg, dateret 29/9 1678, samt et tingsvidne af Randers byting 7/10 1678, og fremlagde dernæst
KM forordning om grundskatten 28/1 1682, samt et tingsvidne af bytinget 1/12 sidst forleden,
hvorpå Jørgen Pedersen blev tildømt at betale 39 sletdaler.

(17)

3/2 1685.



** Peder Jensen Gerlev her sst på sine egne om sine interesserede deres vegne oplyste et stykke
kabeltov, som skal være fundet i Randers fjord, om der kunne være nogen, som kunne vedkende sig
nogen part deri.

(18)

** Peder Jensen Gerlev her sst fordrede dom over Søren Nielsen Smed her sst efter efterskrevne
specification. sagen blev opsat 14 dage.

9/2 1685.

** Niels Pedersen Viborg skomager lod læse et købebrev på den gård, han iboer i Hovmeden,
udstedt af Knud Jensen Klokker handelsmand her sst på den anpart, han er berettiget i den gård,
salig magister Oluf Sørensen Ørsted, fordum latinske skolemester her sst, tilhørte, som han havde
købt af hans søn salig Nicolaus Olufsen studiosus på sine egne og på hr Hans Sørensen Ørsted på
sin søster Inger Sørensdatters vegne, dateret 2/12 1682.

(19)

** Søren Andersen murmand her sst fordrede dom over Jens Nielsen boende i over Fussing for 5
daler, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 1/12 1684, hvorefter Jens Nielsen blev tilfundet at
betale sin gæld.

** Hans Christoffer Grønberg her sst fordrede dom over borgmester og råd for 100 rigsdaler efter
deres formænds obligation af 20/11 1671
til Hans Grønberg, på salig Jens Jensen skippers børns vegne, efter deres obligation, hvortil Jens
Karmarks fuldmægtig på hans vegne svarede, at eftersom det var passeret før hans tid, formente
han, at forrige borgmester og råd ikke kunne forpligte ham at betale, men alene deres arvinger,
hvorefter blev fremlagt samme obligation til Niels Pedersen borger her sst på 100 rigsdaler af de
penge, han er værge for salig Jens Jensen skippers to døtre her sst, dateret 20/11 1671, med
påskrivning af betalte renter, og derefter blev fremlagt en beskikkelse, eftersom salig Niels
Pedersen Vestrup tilforn borger her sst, som var værge for salig Jens Jensen skippers to døtre, har
udlånt samme pigers arvepart til borgmester og råd efter deres obligation, og samme obligation er
efter Niels Pedersens dødelige afgang udlagt til min formand ligesom rede penge, og siden i lige
måde udlagt til mig, som jeg er blevet pålagt at være deres formynder, vil jeg hermed bede, at
samme kapital måtte blive erlagt med det forderligste til mig som deres rette formynder, dateret
Randers 18/11 1684 Hans Christoffer Grønberg, med påskrevet svar, at Hans Grønberg skulle søge
salig borgmester Mads Hansens arvinger og de andre underskrivere af obligationen, og for det
sidste fremlagde han sit skriftlige indlæg, at da han af borgmester og råd er tilsat at være formynder
for hans salig formands salig bror Jens Jensen skippers to døtre, og bemeldte 100 rigsdaler er på
skifte efter hans salig formand regnet ham til fuld betaling, som endnu udestår, så formener han, at
kapitalen bør betales ham dette indeværende år, dateret 1/12 1684 Hans Christoffer Grønberg,
hvorimod Jens Karmark lod fremlægge KM bestallingsbrev 12/11 1678, hvormed han forordnes at
være rådmand, hvorefter Jens Pedersen Karmark lod fremlægge sit skriftlige indlæg, og dernæst lod
Søren Andersen Bay fremlægge KM bestallingsbrev til ham at være rådmand, dateret 26/4 1676,
hvorefter blev afsagt, at Søren Bay og Jens Pedersen Karmark bør for den tiltale fri at være, men
tilfindes borgmester Søren Andersen, som pengene med de andre har annammet og obligationen



underskrevet, straks at forskaffe Hans Grønberg de umyndiges penge 100 rigsdaler med resterende
rente.

(23)

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens, lod fremlægge et skriftligt syn, dateret 2/3
1685 på hendes gård, som Kirsten Jensdatter beboer, som ligger næst op til salig Jacob Prims enkes
ejendom, som hun selv iboer, og da så de, at tagdroppet fra hendes tværhus falder ind på Karen
Madsdatters grund og ejendom.

(24)

** Frands Sørensen i Frisenvolds fiskerhus fordrede dom efter 14 dages opsættelse over Peder
Bertelsen felbereder her sst for 14 sletdaler efter hans efterskrevne obligation, som han blev tildømt
at betale.

** Søren Jensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat (blank) uger.

(25)

** Jens Christensen Durup her sst med en opsættelse af bytinget 22/12 1684 stævnede efterskrevne,
der iblandt Kirsten Eriksdatter på sin salig bror Peder Eriksens vegne, hvorimod blev fremlagt
indvendinger, og der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld inden 15 dage.

(26)

** samme fordrede dom over Otte Lauridsen i Virring mølle for 96 rigsdaler efter hans salig fars
obligation 13/4 1665 udgivet til salig Rasmus Nielsen Kragballe, fordum borger her sst, og lyder på
ham og hans arvinger, alle for een, og een for alle, af salig Laurids Mikkelsen i Voldum, forrige
ridefoged til Clausholm, og fremlagde en kaldsseddel til Otte Lauridsen, som er salig Laurids
Mikkelsens søn, hvorimod Otte Lauridsen fremlagde et skiftebrev efter hans salig far, dateret 25/5
1677 indeholdende, at den salig mands arvinger arv og gæld efter ham har vedersagt, og fremlagde
et tingsvidne af Clausholm birketing 23/6 1677 samt en dom af Essenbæk birketing 6/8 1684 over
hans svoger Mikkel Groersen angående hans salig fars gæld, hvor Mikkel Groersen blev tilfundet at
betale sin salig godefar salig Laurids Mikkelsens forskrivning, eftersom den lyder på een for alle og
alle for een, og derefter fremlagde sit skriftlige indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(27)

** borgmester Christian Zoega fordrede dom over efterskrevne for deres gæld, som de blev tildømt
at betale.

** Niels Lauridsen Mollerup her sst lod udvise Kaj Henrik Piper af den gård, han nu iboer til
førstkommende påske.

(28)

16/2 1685.



** Henrik Johansen Koop her sst med en opsættelse af bytinget 19/1 sidst afvigte fordrede dom
over efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

** Anders Mogensen Grove stævnede Frands Sørensen af Frisenvolds fiskerhus imod vidners
påhør, samt Niels Ebbesen hattemager her sst, og fremlagde en skriftlig befaling fra stiftamtmand
Ove Juel til Niels Pedersen Lueskrædder her sst at betjene retten i denne sag, og dernæst fremlagde
en beskikkelse til Frands Sørensen fisker ved Frisenvold, der har budt til fæste 24 sletdaler af den
hospitals fiskegård, som hans salig far Søren Jespersen havde i fæste, da begæres hans svar, og om
han ville udgive den udlovede fæste, hvortil Frands Sørensen havde svaret, at stedsmål af samme
fiskegård ville blive betalt til førstkommende mandag, hvorimod Frands Sørensen lod fremlægge en
beskikkelse, at han ville betale stedsmål 16 rigsdaler af omtalte fiske og laksegård, når Anders
Mogensen Grave ville give ham fæstebrev derpå, dateret Frisenvolds fiskerhus 6/2 1685 Frands
Sørensen Fisker egen hånd, hvorpå Anders Mogensen havde svaret, at han var overbødig at svare
dertil førstkommende mandag 8 dage.

(30)

** Peder Christensen Svejstrup her sst med en opsættelse af bytinget 22/12 1684 fordrede dom over
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(31)

** Jens Jensen Brask, residerende på Svenstrup Skovgård, fordrede dom over efterskrevne
gældnere. sagen blev opsat (blank) uger.

(32)

** borgmester og råd i Randers til 3.ting lod opbyde den gård og ejendom, som Søren Rasmussen
Kræmmer nu påboer, om nogen ville, skulle de den for en billig leje bekomme.

** Niels Egidiusen fordrede dom over Jørgen Bertelsen felbereder her sst for 4 rigsdaler, som han
på hans salig far Bertel Felbereders vegne for et års husleje er skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

23/2 1685.

** Niels Nielsen Bay og Søren Jensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere for
jordskyld og årlig skat 1683 og 1684. sagen blev opsat 8 dage.

(33)

** Søren Andersen Mammen her sst lod fremlægge efterskrevne specifikation på hvis reparation og
bekostning, han har ladet gøre på den hospitals fiskegård, han nu i fæste har, som salig Søren
Jespersen Felbereder sidst i fæste havde.

** Rudolf Roes her sst med en opsættelse af bytinget 26/1 sidst afvigte stævnede Peder Pors for
efterskrevne obligation, som hans salig søn salig Niels Pedersen Pors har udgivet på 15 sletdaler, og
fremlagde en attest, at Niels Pedersen Pors, som tjente i KM livgarde, blev død ved Landskrona i



Skåne, underskrevet Randers 16/2 1685, CISR som er Christen Jensen Randlev, som han blev
tildømt at betale.

(34)

** doktor Laurids Jespersen her sst fordrede dom over Claus Duus badskær her sst for 8 sletdaler
efter hans efterskrevne udgivne obligation til Laurids Jespersens salig mor Karen Nielsdatter, salig
borgmester Jesper Lauridsens, dateret Viborg 7/2 1667 Claus Duus egen hånd, hvilken obligation
han blev tildømt at betale.

(35)

** Anders Carlsen her sst fordrede dom over Jacob Sørensen Lang kirkedegn her sst for 34
rigsdaler, som han 13/8 1681 er blevet ham skyldig, og derfor pantsat ham en bryggerkedel tinfade
med mere, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** hr Christen Sørensen i Tved på hans mor Kirsten Christensdatter her sst hendes vegne med en
opsættelse af bytinget 9/1 sidst afvigte stævnede efterskrevne gældnere, hvorimod Christen
Christensen af Svejstrup fremlagde et tingsvidne af Støvring herredsting 16/2 1681, hvor han på
sine egne og medsøskende Dorte Christensdatter Bodil Christensdatter Maren Christensdatter
Birgitte Christensdatter og Karen Christensdatter deres vegne vedersagde al arv og gæld efter deres
salig far Christen Pedersen, som boede og øde i Svejstrup, og de har ikke bekommet det ringeste af
deres salig fars midler, hvorfor de ikke kunne tilfindes at betale deres salig fars gæld, men de øvrige
indstævnede blev tilfundet at betale deres gæld.

(36)

** Laurids Pedersen stadstjener her sst fordrede dom over Jens Jespersen stadstjener her sst for
badskærløn 6 sletdaler, han har udlovet at betale for Laurids Pedersens hustru, han med hug og slag
har overfaldet, som han blev tildømt at betale.

(37)

2/3 1685.

** Laurids Eriksen på Ejstruplund på Laurids Sørensen i Hollandsbjerg hans vegne lod læse et
pantebrev, udstedt af Christen Pedersen Vestrup borger i Randers til Laurids Sørensen på hans
stedbørns vegne på 84 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin gård på Brødregade i Randers,
dateret 24/2 1585 Christen Pedersen Vestrup egen hånd.

** Niels Nielsen Bay og Søren Jensen med en opsættelse af bytinget 23/2 sidst afvigte stævnede
efterskrevne i skt Mortens sogn og slotssogn for jordskyld og årlig skat efter efterskrevne indlæg,
som de blev tildømt at betale.

(38)

** samme stævnede Jens Christensen Tørring her sst Peder Jørgensen Glas og Hans Nielsen
Bromand for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at så længe, de kunne mindes, 40 år, da



havde Neesfere bredning været et frit enemærkes fiskeri med sine strømme, og da har
Kongestrømmen været fri for fiskegarn fra Frisenvolds fiskegård og til Sønderbro, og at det har
været dem fri, på deres husbonds vegne, at rense og rydde strømmen til havet ved Udbyhøj, så vidt
Pramdybet og Sejldybet angående, og de vidnede ydermere, at de så, at Peder Jørgensen Glas Jens
Christensen og Hans Nielsen Bromand fiskede med deres garn i Neesferings strømmen, hvor de
fiskede skaller.

(38)

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander. Frands Sørensen residerende i Frisenvold fiskerhus
foregav, at som nogen iring er tildraget imellem ham og Anders Mogensen anlangende en fiskegård,
hospitalet tilhørende, som hans salig far Søren Jespersen Felbereder her sst i fæste og brug havde,
hvilken han og hans søskende blev tilbudt uden fæste, som han ikke ville tage imod, men som han
siden har begæret, men da han har bragt i erfaring, at den havde været meget brøstfældig, vil han sig
intet med samme fiskegård befatte i nogen måder, og ville ikke gerne, at der nogen proces eller
uenighed skulle forårsages.

9/3 1685.

** Søren Jensen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 4 uger.

(40)

** Anders Carlsen her sst fordrede dom over efterskrevne debitorer. sagen blev opsat 4 uger.

** Henrik Johansen Koop her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 4
uger.

(41)

** Just Simonsen på sin mors vegne stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de til hans salig far
Simon Sørensen skyldig er blevet. sagen blev opsat 4 uger.

(42)

** Knud Iversen her sst fordrede dom over Peder Madsen i Randrup for 4 sletdaler, som han blev
tildømt at betale.

** Søren Jensen borger her sst med en opsættelse af bytinget 9/2 sidst forleden fordrede dom over
efterskrevne gældnere, hvilken gæld de blev tildømt at betale.

(43)

** Jens Pedersen Vintmølle her sst lod læse efterskrevne afregning imellem ham og hans myndling,
salig Anders Jensen Gesings søn, Anders Andersen Gesing angående hans værgemål, og Anders
Andersen Gesing lovede at give ham afkald.

(44)



** Jens Pedersen Vintmølle og Hans Johansen Koop i Randers stævnede borgmester og råd
angående Vorfrue tårn på torvet både udvendig og indvendig er meget brøstfældig på adskillige
materialer bly kalk sten og tømmer, for endelig betimelig en gang for alle at lade reparere, så de, der
boer næst ermeldte tårn, ikke på deres grund og ejendom, og deres børn og tjenestefolk lemmer og
helbred ej skulle nogen skade, det Gud nådelig afvende, tilføjes, da de har tit og ofte fra samme tårn
på deres huse taget stor skade på tagsten, og har levet og lever i livsfare, hvortil borgmester og råd
lod svare, at det altid har været og er ønsket at tårnet skulle repareres, som ikke med ringe midler
kan forfærdiges, såvel brøstfældigheden på byens broer og andet nødvendigt, men når der kan
bringes penge til veje, skal det med det første blive repareret.

(45)

** Else Nielsdatter, salig Mikkel Lassens, stævnede Mogens Nielsen i Hallendrup for 12 sletdaler
efter hans efterskrevne obligation udgivet til hendes salig mand 2/1 1675, som han blev tildømt at
betale.

(46)

** Peder Jensen Gerlev i Randers med en opsættelse af bytinget 3/2 sidst afvigte stævnede Søren
Nielsen Smed for dom efter efterskrevne specification, og satte i rette, at Søren Nielsen pligtig er
samme gæld at betale. (dom er ikke indført)

** Tøger Jacobsen på sine egne og Laurids Poulsens vegne fordrede dom over Otte Lauridsen i
Virring mølle, salig Laurids Mikkelsens søn, fordum boede og døde i Voldum, hans udgivne
obligation, som de efter salig Rasmus Nielsen Kragballes død er tilkommet, og efter fremlagte
dokument sees, at på skiftet efter hans salig far blev udlagt ham penge til denne gælds betaling.
sagen blev opsat til 23/3.

(47)

** Laurids Nielsen og Niels Madsen overformyndere i Randers lod læse og påskrive en advarsel til
enhver, som værgemål her i byen er betroet at forvalte, at de aflægger rigtighed for deres
myndlingers gods.

** Jens Nielsen KM byfoged i Randers et skøde. Jens Ankersen borger og handelsmand her sst
skødede til Jens Nielsen efterskrevne stykke havested.

(48)

16/3 1685.

** Niels Nielsen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev opsat 4 uger.

(49)

** Peder Pedersen møller i Hvide mølle fordrede dom over Rasmus Jensen, tilholdende i Hovlbjerg
og skovfoged over Hovlbjerg skov, for 9 sletdaler, som han til ham skyldig er efter efterskrevne



obligation, dateret 4/12 1683, hvilke 9 sletdaler han har forpligtet sig at betale Rasmus Jensen i
neder Årup mølle efter deres forlig om deres tvistighed for det vidne, han har vidnet til Frisenborg
ting 15/8 1683, efter Mads Andersens tilskyndelse, som han forpligter sig at betale til hans svoger
og fuldmægtig Peder Pedersen, som han blev tildømt at betale.

** Peder Pedersen Møller fordrede dom over Villads Jensen Skrædder i Randers for 2 mark, han er
ham skyldig, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(50)

** borgmester Christian Zoega i Randers fordrede dom over Niels Egidiusen her sst 100 rigsdaler,
han er ham skyldig efter hans efterskrevne obligation, dateret 16/1 1684. sagen blev opsat 4 uger.

** Tøger Jacobsen i Randers et skøde. Jacob Pedersen Smed skødede og afhændede til Tøger
Jacobsen en have, som hans salig far Peder Ibsen sig tilforhandlet har efter skøde, udstedt af
bytinget 15/8 1642.

(51)

23/3 1685.

** Laurids Nielsen og Niels Madsen overformyndere i Randers lod til 3.ting læse og påskrive en
advarsel til dem, som værgemål er betroet at forvalte, at fremlægge regnskab for deres værgemåls
forvaltning.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander i Randers lod opbyde en hospitalet tilhørende øde
have til en billig fæste.

(52)

** Tøger Jacobsen i Randers på sine egne og Laurids Poulsen hans vegne stævnede Otte Lauridsen i
Virring mølle imod dom for 96 rigsdaler efter hans salig fars efterskrevne obligation, dateret 13/4
1665, derimod fremlagde Otte Lauridsen et skiftebrev efter hans salig far, Laurids Mikkelsen i
Voldum, indeholdende, at hans arvinger på skiftestedet 25/5 1677 arv og gæld efter ham at have
vedersagt, og irettelagde et tingsvidne af Clausholm birketing 25/6 1677, samt en dom af Essenbæk
birketing 6/8 1684 over hans svoger Mikkel Groersen førnævnte hans fars gæld angående, hvor han
blev tildømt hans salig godefars forskrivning at betale, og for det sidste fremlagde Otte Lauridsen
sit skriftlige indlæg, og Tøger Jacobsen fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at
eftersom arv og gæld efter salig Laurids Mikkelsen af arvingerne er vedersagt, bør Otte Lauridsen
for tiltale fri at være.

(55)

** Jens Nielsen byfoged på sine egne og søskende og medarvingers vegne fordrede dom over
efterskrevne gældnere for hvis, de til hans salig far skyldig er.

(56)



30/3 1685.

** borgmester Søren Andersen i Randers fordrede dom over Niels Nielsen Lem her sst for husleje
15 sletdaler og Christen Lauridsen Møller for 6 sletdaler gæld, som de blev tildømt at betale.

(57)

** Oluf Rasmussen i Vissing stævnede Jens Nielsen Ring i Ogtrup for 73 sletdaler, som han ham
skyldig er efter skiftebrev, dateret Randers 22/8 1668, og for han ikke har efterkommet sin
forskrivning, dateret Randers 28/1 1668, og holdt ham fri med klæde og føde i 6 år, og fremlagde
efterskrevne kontrakt angående Oluf Rasmussens skolegang kost og klæde efter registrering efter
hans salig mor Maren Olufsdatter, og derefter fremlagde han føromtalte skiftebrev, hvori hans
farbror Jens Nielsen Ring har fået udlæg. sagen blev opsat (blank) uger.

(58)

** Oluf Rasmussen i Vissing stævnede Jens Nielsen Ring i Ogtrup imod vidners påhør, og Oluf
Rasmussen og efterskrevne vidnede, at hans farbror Jens Nielsen Ring med magt tog ham af skolen
og førte ham hjem til Aldrup, hvor ham måtte vogte hans kvæg, over hvilket han højligt beklagede
sig, eftersom han derover blev forsømt, hvad han skulle have lært i skolen.

6/4 1685.

** Just Simonsen i Randers med en opsættelse af bytinget 9/3 sidst afvigte stævnede her i byen
boende skyldnere, og de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(59)

** Anders Carlsen i Randers med en opsættelse af bytinget 9/3 sidst afvigte stævnede efterskrevne
gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(60)

** Henrik Johansen Koop i Randers med en opsættelse af bytinget 9/3 sidst afvigte stævnede
efterskrevne gældnere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(61)

** Søren Jensen i Randers med en opsættelse af bytinget 9/3 sidst afvigte stævnede efterskrevne
debitorer, som blev tildømt at betale deres gæld.

(62)

** Henrik Johansen Koop i Randers fordrede dom over Hans Brockmann på Kollerup, formedelst
han ikke sin kontrakt, kornkøb angående, har efterkommet, og dernæst fremlagde omtalte
efterskrevne kontrakt, samt en underskrevet attest, hvorefter Hans Brockmann blev tildømt at levere
resterende korn.



(64)

** Søren Jensen i Randers fremlagde et købebrev, hvormed Mads Sørensen Kelstrup sælger til
Søren Jensen og hustru Inger Madsdatter deres gård i Randers, hvorefter han skødede samme gård
til Søren Jensen hustru og arvinger.

(65)

** borgmester Christian Zoega i Randers med en opsættelse af bytinget 16/3 sidst afvigte stævnede
Niels Egidiusen for 100 rigsdaler, som han er ham skyldig efter efterskrevne obligation, som han
blev tildømt at betale.

(66)

** Christen Rasmussen Assentoft i Randers på samtlige mestre i skrædderlavet deres vegne
stævnede Kirsten Jeppes med flere i Randers, for de gør dem indpas på deres håndværk, og
efterskrevne vidnede, at Kirsten Jeppes havde siddet og vundet klæder til magister Hans Dinesens
børn med mere.

** Niels Jacobsen i Randers fremlagde et skriftligt syn på den halve gård i Hovmeden, Maren
Sørensdatter, salig Anders Jensen Bjerregravs efterleverske, tilhører.

(67)

** Jørgen Pedersen Farver i Randers lod læse og påskrive en landstings varselsseddel til salig
magister Søren Hansen Bendtsen, fordum borger i Randers, hans arvinger og kreditorer for syn på
hans gårde her sst.

(68)

** Mads Sørensen Snog i Randers et afkald. Christen Jørgensen, barnfødt i Randers, tilholdende på
Guldset på Marmøen i Norge på hans egne og bror Peder Jørgensens vegne gav deres svoger Mads
Sørensen Nielstrup afkald for arv efter deres salig forældre Jørgen Christensen, borger og
prokurator i Randers, og mor Lisbet Pedersdatter.

13/4 1685.

** Christoffer Strauss i Randers stævnede Søren Nielsen Kleinsmed og Jens Mikkelsen
Tømmermand sst for efterskrevne gæld, som de blev tildømt at betale.

(69)

** Peder Vognsen Snedker i Randers et afkald. Mourids Vognsen Laurids Vognsen Poul Vognsen i
København gav deres bror Peder Vognsen afkald for arv efter deres salig far Vogn Mouridsen,
forrige borger i Randers, og mor (blank).

** borgmester og råd i Randers fordrede dom over Christen Pedersen Vestrup i Randers for 178
sletdaler, som han skyldig er til sin myndling Poul Bertelsens søn Niels Poulsen, desligeste for hans



hustrus søster Johanne Andersdatter hendes fædrene og mødrene arveparter, han har været betroet,
foruden hvis hun efter hendes salig søster Anne Andersdatter arveligt kan være berettiget, hvorefter
han blev tildømt at gøre rede og regnskab for hvis, han under værgemål har antaget.

(70)

** doktor Laurids Jespersen i Randers lod på salig magister Søren Hansens børn, nemlig Jesper
Sørensen og Søren Sørensen deres vegne tilbyde efterskrevne boder og agre, om nogen godtfolk
dem vil leje.

** Hans Jensen Juel skomager i Randers stævnede Laurids Nielsen borger her sst hans tjenestepige
Anne Madsdatter for 5 sletdaler, som hun havde lovet for til Jens Juel på hendes far Mads
Hjerminds vegne, som hun tilbød at betale det snareste, hun kunne.

(71)

22/4 1685.

29/4 1685.

** Hans Knudsen skomager i Randers på lavets vegne stævnede Jacob Bertelsen handskemager i
Gimming en fjerding vej herfra, hvor han bruger håndværk imod loven og den nåde, KM dem givet
har, angående deres fattige næring her på stedet, og formente, at han for sin forseelse burde straffes
efter forordningens 1.kapitel. sagen blev opsat 4 uger.

(72)

** Markvard Eggers på salig Johan Sommers hustru, Maren Sørensdatter hendes vegne, fordrede
dom over Henrik von Hatten KM tolder i Randers for 100 sletdaler, som han skal være hende
skyldig, som er for 50 tønder rug, som han af hende har bekommet, og fremlagde en dom af
Støvring herredsting 10/4 sidst afvigte, hvor sagen blev henvist til Maren Sørensdatters værneting,
og derefter fremlagde et skriftligt indlæg, hvorimod Henrik von Hatten fremlagde et bevis fra Peder
von Sprechelsen, at betalingen for omtalte 50 tønder rug, som tolderen skulle forhandle for Maren
Sørensdatter, skulle tilstilles ham som betaling for resterende KM kontributioner, hvorefter blev
afsagt dom, at Henrik von Hatten bør at gøre den anstalt, at Maren Sørensdatter bekommer hendes
betaling, som er 100 sletdaler, såfremt han ikke selv vil stå til rette derfor.

(73)

** Christen Rasmussen Assentoft på samtlig det lovlige skrædderlavs vegne stævnede Sofie
Ledertors her sst samt Niels Jensen Skrædder i Kovsted imod vidners påhør, formedelst de med
bohasseri skal have gjort dem indpas i deres lovlige næring, og efterskrevne vidnede om hvis
skrædderarbejde, de havde gjort.

** Laurids Ditlevsen Møller KM bestalter regimentskriver på KM vegne fordrede dom over Jens
Rasmussen Basse her sst, formedelst han har ladet gøre arrest på 15 skæpper rug, som en bonde
under oberst Preens regiment i Elsted, ved navn Søren Jensen sig har tilkøbt i Randers til hans huses
fornødenhed og rytters underhold, hvortil Jens Rasmussen Basse svarede, at han ikke vidste eller



endnu ved, om Søren Jensen er fæstebonde eller ikke, og arresten var ikke gjort til anden ende,
hvorefter blev afsagt, at da Søren Jensen, som rugen har købt, er en fæstebonde, så bør de 15
skæpper rug være ham følgagtig.

(74)

4/5 1685.

** Gregers Speitzer i Randers fremlagde et købebrev, hvormed Niels Nielsen Bay afhænder til
Gregers Speitzer den gård, han iboer, som hans salig godefar Jens Christensen Spliid fordum ejede
og afdøde.

(75)

** fru Magdalene, salig justitsråd Peder Lassens efterleverske i København, fordrede dom over
efterskrevne for husleje, som de blev tildømt at betale.

** borgmester Christian Zoega i Randers og Henrik Johansen Koop på sine myndlingers vegne
fordrede dom over efterskrevne debitorer for hvis, de til salig Johan Cuur, fordum apoteker her sst,
hans børn Anne Cathrine Cuurs og Anne Johanne Cuurs, som de er formyndere for, skyldig er,
hvorimod blev fremlagt indvendinger, blandt andre af Niels Dalsgårds kone Dorte Olufsdatter,
hvorefter blev afsagt, at da de indstævnede personer højligt benægter, at de er salig magister
Laurids Mårslet noget skyldig, så kan de ikke tilfindes samme husleje at betale.

(76)

** Søren Andersen Bay rådmand i Randers fordrede dom over efterskrevne gældnere, der iblandt
Peder Terkildsen på sin bror Clemend Terkildsens vegne, som de blev tildømt at betale.

(77)

** Henrik Johansen Koop i Randers stævnede borgmester og råd samt overformynderne og
borgmester Christian Zoega på hans myndling Anne Johanne Cuurs vegne for syn anlangende hvis,
han har anvendt på den gårds reparation, som han iboer, hvorefter han fremlagde et skriftligt syn.

(78)

11/5 1685.

** Niels Pedersen Bay i Randers lod læse og påskrive et skriftligt syn efter Niels Nielsen Bays
begæring, på den gård, som Søren Rasmussen Kræmmer iboer og nu skal afflytte, hvis
brøstfældighed og reparation derpå kunne behøves.

(79)

** hr Christen Jørgensen i Harreslev fordrede dom over Niels Gram hattemager sst for 9 sletdaler,
han ham for husleje befindes skyldig, som han blev tildømt at betale.



** Christen Rasmussen Assentoft på samtlige skrædderlavets vegne fordrede dom over efterskrevne
Kirsten Jeppes i Randers Sofie Ledertors Maren Brændevins, Niels Andersens hustru Karen
Andersdatter, Peder Bødkers hustru Maren Conradsdatter Niels Jensen skrædder i Kovsted med
flere, for de har gjort dem indpas og afbræk med bohasseri i deres håndværk, som efterskrevne
bevidnede. sagen blev opsat 6 uger.

(81)

** Niels Nielsen Murmand i Randers fordrede dom over Niels Nielsens bror Mads Nielsen
Murmand for 8 rigsdaler, som han for ham og hans bror Laurids Nielsen har udlagt for klammeri,
de gjorde 16/11 1684 mod Niels Hansen Snedker. sagen blev opsat 4 uger.

** Jørgen Pedersen lod læse en landstings kaldsseddel til salig magister Søren Hansen Bendtsen,
fordum boende i Randers, hans efterladte arvinger og kreditorer.

18/5 1685.

** Niels Pedersen Viborg skomager i Randers lod læse og påskrive en landstings kaldsseddel til
salig Søren Hansen Bendtsen af Randers hans efterladte arvinger og alle vedkommende, som har
nogen rettighed i den ejendom, som Niels Pedersen Viborg iboer i Hovmeden, som salig magister
Oluf Sørensen latinske skolemester her sst tilforn har ejet og påboet, for syn og taksering på samme
ejendom, hvorefter Niels Pedersen fremlagde et skriftligt syn.

(82)

** Niels Pedersen Viborg fremlagde en landstings kaldsseddel til salig magister Søren Hansen
Bendtsen af Randers hans efterladte arvinger med videre, hvorefter han fremlagde efterskrevne
taksering og vurdering af den gård, han iboer.

(83)

** borgmester Mikkel Sørensen i Randers fremlagde et skriftligt syn til den gård, som Niels
Jacobsen sidst iboede, for hvis brøstfældighed, som derpå fandtes.

(84)

** Niels Pedersen Viborg skomager i Randers fordrede dom efter en landstings kaldsseddel til salig
Søren Hansen Bendtsen af Randers hans arvinger, og fremlagde sit indlæg angående den
brøstfældighed, der findes på den gård, hvori han har tilforhandlet sig nogle anparter, hvilken skade
ingen af de interesserede sig dermed ville befatte, fast mindre til hvis skatter og andet, deraf skulle
udredes, hvorfor han forårsages at indstævne dem. sagen blev opsat 14 dage.

** Jens Nielsen Byfoged lod læse og påskrive en attest, at 9/7 1683 var underskrevne på Jens
Nielsens begæring hos Tølke Weis i byens arrest og tilspurgte ham, om han ville indstævne den på
ham forhvervede dom til Bremerholm for landsdommerne, hvortil han svarede, at han var fornøjet
med den dom, der var dømt, og de var hos Johan Jonasen badskær i Randers, om han på sin svoger
Tølke Weises vegne at ville appellere, hvortil han svarede nej, han ville intet dermed have at
bestille.



(85)

** Maren Andersdatter Værums ved hendes søn Jens Nielsen Værum i Randers et afkald. Niels
Jensen af Ålborg på egne og hans søster Maren Jensdatters vegne gav deres stedmor Maren
Andersdatter afkald for arv efter deres salig far Jens Nielsen Værum, som boede og døde i Randers,

** Laurids Poulsen i Randers lod læse og påskrive et købebrev, hvormed hr Christen Christensen,
sognepræst til Vistoft sogn på Mols, sælger til hans svoger Niels Nielsen Kragballe handelsmand i
Randers, den broderlod, som tilkommer ham i hans salig fars lejersted i skt Mortens kirke, dateret
Randers 28/2 1670, hvorpå fandtes påskrevet: kendes underskrevne Mads Christensen Bager
borgersøn i Randers, at han har afstået fra ham og hans mor og hendes arvinger til hans svoger
Niels Nielsen Kragballe her sst den anpart dem tilkommer i hans salig far Christen Andersen Bager,
fordum borger og handelsmand her sst, i hans salig fars lejersted i skt Mortens kirke, dateret 28/2
1675 Mads Christensen Bager egen hånd.

(86)

25/5 1685.

** Jens Ankersen borger i Randers stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de ham skyldig er, der
iblandt Niels Nielsen Murmands hustru Sidsel Luekone, som de blev tildømt at betale.

(87)

** Mads Sørensen Nielstrup, borger i Randers, fremlagde et skriftligt syn på den gård i Hovmeden,
som kaldes Stenhuggergården, hvis efterskrevne han derpå har ladet forfærdige og bekoste, og
derpå fremlagde en fortegnelse på hvis han videre med brevpenge og i andre måder på samme gård
skal have bekostet.

(88)

** Mads Sørensen Nielstrup fremlagde et skriftligt syn til det hus og våning på Østergrave, som
tilhører doktor Niels Jespersen i Ålborg, som på hans vegne af Maren Jespersdatter, salig
borgmester Martinus Seemands efterleverske, er lejet til Mads Sørensen, og da fandtes efterskrevne
brøstfældighed.

** Ib Andersen Mammen i Randes stævnede borgmester og råd samt overformynderne for syn og
taksering til salig Christen Kornings arvingers gård, og dernæst fremlagde et skriftligt syn og
taksering af samme gård.

(89)

** Søren Jørgensen prokurator på samtlige handskemagerlavets vegne. efterskrevne vidnede, at de
var i Jacob Bertelsens hus i Gimming, og der lå noget læder på hylden i hans værksted, som var
skåret til handsker, og han nægtede ikke, at han brugte deres håndværk.



** Poul Poulsen i Randers stævnede Hans Borup og Poul Vognmand imod syn og tingsvidne
anlangende nogle agre i Nyvang, og synsmænd afhjemlede syn på samme agre.

1/6 1685.

** Jens Ankersen stævnede Jens Mollerup konsumptionsforvalter og hans to betjente for en fjerding
saltet ørred, som hans betjente skal have frataget ham, som de siden har solgt her i byen, som han
havde indskibet med skipper Jens Madsen til København, hvortil konsumptionsbetjentene spurgte
Jens Ankersen, om det ikke var ham bevidst, før han gik til alteret og lyste efter hans fisk, at de
havde taget dem og hvorfor de var taget, nemlig til underpant for konsumption af tre andre
fjerdinger, som på Jens Madsens skude var indført, hvortil han svarede, at hvorledes dermed var
omgået, skulle han med vidnesbyrd bevise.

(93)

8/6 1685.

** Jens Ankersen stævnede Jens Mollerup, og ærlige og velagte mand Frands Sørensen i Frisenvold
fiskerhus fremlagde hans attest, at Jens Ankersen afkøbte ham nogle ørreder, som han har betalt
konsumptionen af, dateret 4/6 1685 Frands Sørensen Fisker egen hånd.

(96)

22/6 1685.

** Else Nielsdatter salig Mikkel Lassens i Randers stævnede oberst Hans Friises skytte Peder
Skåning for Tustrup port imod endelig dom, anlangende en sorthjelmet ko, han havde redet omkuld
for hende, hvorover lårbenet var kommet i stykker, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 2/6 sidst
afvigte, hvilken ko blev vurderet for 8 sletdaler, som Peder Skåning blev tildømt at betale.

(97)

** Rasmus Christensen Lollik, borger i Randers, stævnede borgmester og råd samt
overformynderne imod tingsvidnes beskrivelse, anlangende to salig Jens Vognsen, forrige borger
her sst, hans børn deres tilfaldne mødrene arvelod, og fremviste overformyndernes afregning
samme værgemål angående, dateret 14/1 1684, for salig Jens Vognsens børn Rasmus Jensen og Else
Jensdatter på hvis, de er tilfaldet efter deres salig mor Sidsel Rasmusdatter Galtens efter skiftebrev,
dateret 23/7 1681, tilsammen 135 daler, og dernæst fremlagde en dom af bytinget 4/9 1682 og 9/7
1683 og en dele af bytinget 13/8 samme år.

(98)

** Laurids Poulsen i Randers fordrede dom over Christen Lauridsen Mollerup her sst for 29 daler,
og fremlagde sit indlæg, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

(99)



** Jens Ankersen borger i Randers fremlagde en skriftlig forening imellem ham og Jens Lauridsen
Mollerup konsumptionsforvalter her sst, anlangende konsumption af 4 fjerdinger saltet ørred, og de
holder hverandre for gode venner.

29/6 1685.

** Maren Jespersdatter i Randers fordrede dom over efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at
betale.

(100)

6/7 1685.

** hr Mikkel Madsen sognepræst til Gråbrødre sogn i Randers lod fremlægge et købebrev, hvormed
Christian Spormand sælger til ham hans købstadsgård på Storegade i Randers, samt en frugthave
uden Vesterport, og derefter fremlagde et købebrev, dateret Ørndrup 10/12 1684, hvormed Niels
Hofmand sælger til ham en gård på Vestergrave, og dernæst købebrev, hvormed Hans von Lossow
og Maren von Nielsen sælger til ham 4 boder, som hun har arvet efter hendes salig far, dateret
Ristrup 24/9 1680, og for det sidste fremlagde et købebrev, hvormed Anne Helvig, salig oberst
Richards, sælger til ham en ejendom i i Randers, dateret Ristrup 15/1 1676 Anne Helvig, salig
oberst Carl Abraham von Richards efterleverske, Hans von Lossow.

(101)

** Niels Pedersen Bay handelsmand i Randers lod læse og påskrive et købebrev, hvormed
borgmester og råd her, på de fattige kirkens og skolens vegne sst, sælger til Niels Nielsen Bay
handelsmand her sst den lod, de ejer i den gård her sst, som Morten Tygesen forrige rådmand ejede,
dateret 3/7 1685.

(102)

** Johan Jonasen badskær i Randers lod læse og påskrive en attest, hvormed underskrevne tilstod,
at da de i juli 1684 var de inde til Johan Jonasens, og der fik et stob øl, kom Hans Harder, ridefoged
på Hevringholm, og talte med Johan Jonasen om en røgter Peder Rasmussen, som han ville have i
kur, som og siden skete, og lovede ham at skaffe ham sin betaling, og efterskrevne vidnede, at de
havde stævnet Hans Harder imod vidners påhør.

** Johan Jonasen badskær i Randers fordrede dom over Hans Harder, foged på Hevringholm, for 15
sletdaler, som han har udlovet at betale for en røgter Peder Rasmussen i Vivild, som han har taget
under kur at forhjælpes til sin førlighed, og fremlagde Hans Harders missive, dateret Hevringholm
17/7 1684 samt forskrevne attest. sagen blev opsat 14 dage.

(103)

** Andreas Jørgensen Holst stadsinstrumentist i Randers fremlagde et indlæg lydende: på salig
Jacob Trompeter, forrige instrumentist her sst, hans efterladte umyndige børns vegne, som deres
værge og formynder, lader jeg opbyde den gårds ejendom, som den salig mands arvinger er ejende,
om nogen godtfolk den vil leje, dateret Randers 28/1 1684 Andreas Holst. varsel til borgmester og



råd overformynderne samt Anne Nielsdatter, salig Laurids Christensen Mollerups, og hendes
sønner.

** Mads Pedersen Skrædder i Randers opsagde borgmester Christian Zoega den våning, som han
påboer, som han ikke længere vil besidde eller svare til.

13/7 1685.

** Jens Lauridsen Mollerup konsumptionsforvalter stævnede Frands Sørensen i Frisenvold
fiskerhus samt Christoffer Strørds og hans hustru Maren Sørensdatter for vidner at påhøre.

(104)

20/7 1685.

** Anders Carlsen i Randers fordrede dom over Niels Tørring her sst for resterende husleje 10
sletdaler for et års husleje, som han blev tildømt at betale.

(105)

** Niels Egidiusen i Randers et afkald ved Anders Christensen rådmand her sst. Hans August von
Pagelsen til Nørtorp på egne og på hans salig bror Georg Matias von Pagelsen hans vegne gav deres
fætter Niels Egidiusen afkald for det formynderskab, han for dem har forestået, hvorpå Anders
Christensen fremlagde en fuldmagt, hvormed Niels Egidiusen giver hans svoger Anders Christensen
fuldmagt til at annamme samme afkald på hans vegne.

(106)

** Christen Lauridsen Mollerup med en opsættelse af bytinget 11/5 sidst afvigte stævnede
efterskrevne personer for nogle ejendomme, de en lang tid uden hans minde har påboet, som ham
arveligt er tilfaldet efter hans salig far Laurids Christensen Mollerup, der iblandt Karen Nielsdatter,
salig Laurids Hesselbjergs, hvorimod efterskrevne svarede, at de havde lejet af Christen Mollerups
mor.

(107)

27/7 1685.

** borgmester Mikkel Sørensen i Randers fordrede dom over Niels Jacobsen borger her sst for 38
sletdaler, som han på hans vegne af Søren Jensen Mammen og Peder Rasmussen Ungermand har
annammet i København 22/7 16776, og reverseret sig til Mikkel Sørensen efter fremlagte revers,
som han blev tildømt at betale.

** Johan Jonasen badskær i Randers med en opsættelse af bytinget 6/7 sidst afvigte stævnede Hans
Harder, forrige foged på Hevringholm, imod dom for 13 sletdaler, som han lovet for at betale for en
røgter Peder Rasmussen i Vivild, som han har taget under kur, at forhjælpes til sin førlighed, og
fremlagde et tingsvidne 6/7 sidst afvigte, hvorefter Hans Harder blev tildømt at betale 13 sletdaler.



(109)

3/8 1685.

** Niels Hansen af Læsø lod læse KM brev med konfirmation på hans salig farfar Christian den
fjerdes efterskrevne brev, at hans undersåtter, på Læsø boende, er tilladt at må allesteds at købe
korn til deres eget behov, dateret 24/12 1596, hvilket blev konfirmeret 19/10 1680.

10/8 1685

** Jens Madsen Skipper borger i Randers lod læse og påskrive en skiftekontrakt indeholdende, at
Søren Andersen Mammen, borger i Randers, Søren Nielsen i Hadsten mølle Laurids Envoldsen
skrædder i Randers og Iver Nielsen Rodskov, borger her sst, på deres egne og hustruers vegne og på
deres svoger Søren Sørensen Skipper hans vegne i hans hustru Kirsten Jørgensdatters overværelse
være forsamlet i deres svoger Jens Madsen Skipper borger i Randers hans hus, der efter hans salig
hustru Maren Jørgensdatters dødelige afgang, at lade forrette skifte og deling over deres fælles gods
middel og formue, og da har Jens Madsen akkorderet med dem på følgende måde.

(110)

** Jacob Dau borger i København. efterskrevne vidnede, at 7/10 1684 kostede en tønde rug her i
Randers 3 sletdaler.

** Hans Tomasen murmestersvend i Randers. Mikkel Christensen af Hobro fremlagde hans
skriftlige attest, at eftersom han er stævnet til bytinget vidne at aflægge, om hvis passerede imellem
2 og 3/8 om natten, så ved han intet andet at vidne, end at da han 2/8 var til hans bror Peder
Christensen Handskemagers højtid, og da han om aftenen havde været hos andre godtfolk og ville
igen på til hans brors hus, hvor da fulgte ham Jens Tomasen Møller Hans Tomasen og Niels
Christensen af Hobro, men da var hans bror gået til seng og kunne ingen banken høre, og da råbte
en ud af Christen Lauridsen Skrædders hus og spurgte, hvad for hundspotter der var på gaden, da
svarede Hans Tomasen, vi er ingen hundspotter, men det i skælder os for, må i selv være, derefter
kom der nogle karle og spurgte, hvem vi skældte, da svarede han, vi skælder ingen, hvorefter den
ene greb ham fat og stødte ham, og da en anden trak sin degen, undløb Mikkel Christensen, hvorpå
Jens Tomasen Møller fremlagde en attest, at Mikkel Christensen kom løbende til ham ved møllen,
og han var tilsølet og sagde, han var blevet overfaldet, og han råbte, at Jens Tomasen skulle komme
ud og redde sin bror Hans Tomasen, de var omkring ham med dragen degen, og da han kom op, lå
hans bror ilde medhandlet på gaden, og da han spurgte dem, hvorfor de havde så ilde medhandlet
hans bror, svarede Niels Viborg Jens Brændevin og en skomagersvend, hvad vil du din stratenrøver,
og de truede og undsagde ham. andre vidnede derom.

(113)

** Hans Tomasen murmestersvend i Randers. synsmænd afhjemlede syn på
hvis sår, han havde, og da havde han åbne sårmål, som de syntes var gjort med kniv og stiket, som
han beskyldte Jens Brændevin og Niels Viborg for samme skade.

** Poul Envoldsen, danske skolemester i Randers, fremlagde et skriftligt syn på den bod, han iboer,
såvel som på hvad bekostning, han derpå har gjort.



** Søren Andersen Bay rådmand i Randers fremlagde et skriftligt syn på den gård, han påboer.

(114)

17/8 1685.

** Andreas Jørgensen Holst stadsinstrumentist i Randers. synsmænd afhjemlede syn på salig Jacob
Trompeters børns have ved provstegården, hvis frugt, som fandtes i samme have.

** Hans Tomasen murmestersvend i Randers fordrede dom over Jens Nielsen Brændevin Niels
Viborg skomager og deres efterskrevne medfølgere, for de natten efter 2/8 har overfaldet ham.
sagen blev opsat 4 uger.

(115)

24/8 1685.

** Jens Christensen Dyrby på sin og medarvingers vegne lod fremlægge en landstings kaldsseddel
til salig Jørgen Christensen Dyrby i Randers, hans efterladte kreditorer, for vedersigelsesvidne, som
samtlige hans arvinger agter at lade forhverve til bytinget, angående de hverken vil arve eller gælde
efter ham.

31/8 1685.

** Jens Nielsen KM byfoged et afkald, og fremlagde en kvittering fra Gunde Nielsen Rostrup stud
theol til hans bror Jens Nielsen for hvis arv, han har været formynder for i deres salig forældres
hovedgård, som var delt i 7 søsterlodder, hvilken arvepart, hans bror har fornøjet ham for, og han
lover at give hans bror afkald og skøde, dateret 31/8 1685.

(116)

** Jens Nielsen KM byfoged et andet afkald. Matias Hansen Værum borgersøn i Randers med
fuldmagt af hans bror Mads Hansen Værum borgersøn, barnfødt i Randers, gav hans svoger Jens
Nielsen KM byfoged afkald for hvis arv, han for ham har haft under værgemål, og Morten Pedersen
Hinge borger her sst og Hans Jespersen KM toldinspektør her sst på deres hustruers vegne gav ham
afkald for det formynderskab, som Jens Nielsen for sin hustrus bror Mads Hansen Værum såvel
som hendes to søstre Inger Hansdatter og Sidsel Hansdatter på deres vegne har haft at forestå.

(117)

** Jørgen Pedersen lod læse et købebrev, hvormed Jesper Sørensen Benzon sælger til Jørgen
Pedersen Farver i Randers den arvelod, som han efter hans salig forældre magister Søren Hansen
Benzon og Elisabet Akselsdatter såvel som efter hans salig bror Niels Sørensen arveligt er tilfaldet i
den gård, de sidst påboede og afdøde, og han har ombedet hans morbror doktor Laurids Jespersen
og hans svoger Søren Andersen Bay rådmand her sst med ham at underskrive, dateret Randers 29/8
1685.



7/9 1685.

** Magdalene, salig licentiat Peder Lassens af København, fordrede dom over Niels Pedersen
Lueskrædder borger her sst for resterende husleje 88 sletdaler, som han skal være hende skyldig,
som er for 4 års husleje af hendes gård. sagen blev opsat 6 uger.

(118)

** Niels Pedersen Viborg skomager på sine egne og sin medbror Jens Nielsen Brændevins vegne
stævnede efterskrevne Hans Tomasen murmestersvend Jens Tomasen møllersvend Mikkel
Christensen af Hobro med flere for vidners påhør, og efterskrevne vidnede, at da de af Jens Nielsen
byfoged 3/8 var skikket til Hans Tomasen, om han vidste sin banemand, og om han beskyldte Niels
Viborg eller Jens Brændevin havde gjort ham nogen skade, da svarede han nej, han vidste det ikke,
hvorefter blev fremlagt Hans Tomasen indlæg, hvori han anmoder, at Niels Viborg og Jens
Brændevin bliver eksamineret og deres korporlige ed at aflægge.

(119)

** Jens Christensen Søndergård fordrede dom over Jens Nielsen Brændevin og Niels Pedersen
Viborg tillige med deres medfølgere, for den ulykke, de har om natten 2/8 gjort på hans bedste
svend Hans Tomasen. sagen blev opsat 8 dage.

** Peder Christensen Tækker i Randers fordrede dom over Laurids Matiasen Smed sst for 9 mark,
han skal være ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

14/9 1685.

(120)

** Jens Andersen Kræmmer lod læse og påskrive et købebrev, udstedt af Jens Nielsen KM byfoged
på egne og søskendes vegne til Jens Andersen borgersøn på den efterskrevne gård, som tilhører ham
og hans søskende, hvorpå han skødede samme gård til ham.

(121)

** Jens Christensen Søndergård borger i Randers med en opsættelse af bytinget 7/9 1685 stævnede
Jens Nielsen Brændevin her sst og Niels Pedersen Viborg med deres medfølgere for dom efter
samme opsættelses indhold, hvorefter blev afsagt, at Jens Brændevin Niels Kå og Christen Kolding
jo bør pro kvota at betale Hans Tomasens tids forsømmelse.

** Hans Tomasen murmestersvend i Randers irettelagde et tingsvidne af af bytinget 10/8 1685,
samt et synsvidne af bytinget samme dato, og derefter en opsættelse af bytinget 17/8, og en skriftlig
attest, og derpå fremlagde et skriftligt indlæg, og derefter et tingsvidne af bytinget 7/9 sidst afvigte,
hvorefter blev kendt, at Jens Nielsen Brændevin bør betale for nævehug to 6 lod sølv og voldsbøder
tre 40 lod sølv og ligeledes Niels Kå og Christen Kolding, og der foruden for processen og anden
bekostning, såvel hans skade og tids forsømmelse, som den af uvillige dannemænd sat vorder.

(126)



21/9 1685.

** KM byfoged Jens Nielsen fremlagde et købebrev, hvormed Anders Poulsen Bay forpagter på
Mejlgård sælger til ham hans halve gård i Dytmærsken.

** Søren Jørgensen Ruttenborg fordrede dom over Christen Nielsen Murmester i Randers for 2
sletdaler, som var for forløfte, han på sin bror Niels Nielsen Murmands vegne ham skyldig var, som
han blev tildømt at betale.

(127)

28/9 1685.

** Christen Nielsen Murmand af Randers fordrede dom over hans bror Niels Nielsen Murmand her
sst for 2 sletdaler, han på hans vegne er tildømt at betale, som han blev tildømt at betale.

5/10 1685.

12/10 1685.

** hr Christen Sørensen, sognepræst til Tved og Lind sogne, fordrede dom over Anders Poulsen
Bay, forpagter på Mejlgård, for 107 sletdaler efter efterskrevne kontrakts formelding, dateret 29/9
1684, hvori Anders Poulsen Bay, da forpagter på Vissinggård, tilstår at være hans svoger hr
Christen Sørensen skyldig efter afregning 160 sletdaler, hvorefter Anders Bay blev tildømt at betale
samme forskrivning.

(128)

** Peder Pedersen i Hvide mølle fordrede dom over Peder Terkildsen felbereder i Randers for 1
sletdaler med rente. sagen blev opsat 14 dage.

** KM byfoged Jens Nielsen fremlagde et købebrev, at Jens Nielsen som højstbydende på auktion
har tilkøbt sig en staldgård Slyngborg, hvori han selv er berettiget 4/7 parter, de øvrige 3/7 parter
vedkommer hans tre søstre Bodil Nielsdatter, Maren Nielsdatter og Karen Nielsdatter, hvilke han
som forordnet formynder har til dem at klarere, og dernæst fremlagde et købebrev på en toft, som
Jesper Benzon har ladet bortauktionere.

** Rudolf Roes forrige rådmand i Randers fremlagde et købebrev, hvormed Jesper Sørensen
Benzon efter hans bror Hans Sørensen Benzons fuldmagt sælger til ham en have, som hans bror
arveligt efter sine forældre er tilfaldet.

(129)

** Jørgen Pedersen Farver fremlagde et købebrev, hvormed hr Christen Sejersen, sognepræst til
Ørsted og Estruplund sogne, afhænder til ham al den lod del og rettighed, som hans kære hustru
efter hendes salig forældre magister Søren Hansen Benzon og Lisbet Akselsdatter såvel efter hendes
salig bror Niels Sørensen arveligt er tilfaldet i den gård, som de sidst påboede og afdøde, dateret



4/10 1685 Christen Sejersen, og derefter et købebrev, hvormed Christen Sejersen sognepræst til
Ørsted og Jesper Sørensen efter fuldmagt af deres bror unge mand Søren Sørensen Benzon sælger
til Jørgen Pedersen al den lod del og rettighed, som han efter hans salig forældre magister Søren
Hansen Benzon og Elisabet Akselsdatter er tilfaldet i den gård, de sidst påboede og afdøde, og de
har bedt deres svoger Søren Andersen Bay rådmand i Randers og Christian Lemmiche, forrige
rådmand i Mariager, med dem at underskrive, dateret Randers 8/10 1685, hvorefter Jesper Sørensen
Benzon med fuldmagt af hans bror Hans Sørensen Benzon sælger til Jørgen Pedersen Farver den
del, han arveligt er tilfaldet efter hans salig forældre magister Søren Hansen Benzon og Elisabet
Akselsdatter, dateret Randers 8/10 1685.

(130)

19/10 1685.

** Magdalene, salig Peder Lassens i København, med en opsættelse af bytinget 7/9 stævnede Niels
Pedersen Lueskrædder, borger i Randers, for dom for resterende husleje 88 sletdaler, som han skal
være hende skyldig, hvorimod Niels Pedersen Lueskrædders hustru Kirsten Mikkelsdatter svarede,
at hendes mand var forrejst til Norge og således intet om samme stævnemål vidste, og nu fremlagde
Niels Lueskrædder en fortegnelse på hvad, han har været forårsaget at lade reparere på den
ejendom, han beboer. (ingen dom indført)

(134-1)

26/10 1685.

** Jens Pedersen Karmark rådmand stævnede efterskrevne personer for hvis, de kan være ham
skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Nielsen Brændevin skomager og Hans Tomasen murmestersvend lod fremlægge et skriftligt
forlig, at de er blevet venligt og vel forligt om hvis, som har været imellem dem efter doms indhold.

(134-2)

29/10 1685.

** Ib Andersen Mammen borger i Randers lod læse et købebrev, hvormed Jacob Sørensen substitut
og sognedegn til skt Mortens kirke i Randers sælger til ham et fire gulvs hus med udskud.

** Søren Mortensen Lang borger i Randers lod læse og påskrive en forening og rådstueattest,
dateret 24/3 1662 imellem Jacob Sørensen Lang student og Morten Mortensen borger her sst om
nogen uenighed angående ejendoms parter, dem imellem har været, således at Jacob Sørensen Lang
afstår de to anparter, som han efter hans salig far tilfaldet er, hvorimod Morten Mortensen giver
ham vederlag med den ejendom, som Terkild Tygesen påboer.

(135)



** Johan Jonasen badskær i Randers stævnede Hans Harder, forrige foged på Hevringholm, for
vidner at påhøre, hvorefter han fremlagde en attest fra Peder Rasmussen, som tjener i Vivild, at
Hans Harder har over 20 daler hos sig af hans løn, hvilke penge han skulle betale Johan Jonasen.

(136)

** Jens Pedersen Karmark, itzige rådmand i Randers, med en opsættelse af bytinget 26/10 sidst
afvigte stævnede efterskrevne for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Christen Pedersen Murmand fordrede dom over Jens Johansen Murmand her sst for 19 mark.
sagen blev opsat 14 dage.

** Johan Steenbeck til Kellerup fordrede dom over borgmester og råd for 103 rigsdaler, som de af
KM kommitterede kommissærer er tilfundet at forskaffe ham for en del penge, han skal have
udgivet for standkvarter til ritmester Lindstorf og til nogle bådsmænd på Randers bys vegne, efter
kommissionens efterskrevne indhold, og derefter fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev
afsagt, at borgmester og råd bør at gøre den anstalt, at kommissærernes forretning efterkommes,
såfremt de ej selv derfor vil stå til rette.

(138)

** Niels Jensen Boid kleinsmed i Randers. Jacob Poulsen smed i Testrup forrige borger i Randers
fremlagde et skriftligt udlæg, dateret Randers 18/2 1678, på hvis, som var udlagt til betaling på hans
hustru Anne Pedersdatter, salig Peder Frandsens, fordum borger her sst, hans datters vegne over
skifte efter salig Anker Pedersen, som en tid lang havde været værge for hendes fædrene og
mødrene arv, og dernæst fremlagde Jacob Pedersen Smed en panteforskrivning, udgivet af ham til
Ib Andersen Mammen på to boder, dateret 25/5 1683, med påskrift, at 10/9 1685 var samme pant
hjemløst, hvorefter Jacob Pedersen Smed skødede til Niels Jensen Boidsen forskrevne to boder.

(139)

** Jens Nielsen KM byfoged i Randers. efterskrevne vidnede, at de var med byfogden på KM og
byens vegne i Jens Nielsen Brændevin skomagers hus, der at beskrive al hans middel og formue,
formedelst han mellem 2/8 og 3/8 om natten tillige med hans medfølgere og Christen Kolding har
overfaldet Hans Tomasen murmestersvend, og da befandtes efterskrevne hans middel, og
efterskrevne vidnede, at han formedelst den skadelige ildebrand var så forarmet, det skulle falde
ham tungt de udlovede 10 sletdaler at betale.

9/11 1685.

** Jens Pedersen Karmark rådmand i Randers fremlagde et købebrev, hvormed Christoffer Nielsen
sælger ham et halvt lejersted i skt Mortens kirke i den store gang næst op til forrige borgmester
Johan Steenbecks begravelse, som hans hustru Karen Jensdatter Segalt arveligt er tilfaldet, dateret
Randers 13/9 1685, med påskrift, at Christoffer Nielsen har solgt til Jens Karmark den anden halve
part i ovenskrevne begravelse efter fuldmagt af Peder Esbensen i Hollandsbjerg, dateret 20/9 1685.

(141)



16/11 1685.

** kendes underskrevne, at de på KM vegne og behag har handlet med borgmester og råd i Randers
om al konsumptions oppebørsel og sluttet med dem for nærværende år 1672 efterfølgende
forpagtning, dateret KM skatkammer 21/6 1672.

(142)

** kendes efterskrevne borgmester og råd, at eftersom KM kammerkollegium har forpagtet til dem
konsumptionen folkelønskatten græspengene kopulationer vogmandstolden og konfiskationer og
deraf faldne bøder i Randers for 1673, da har de lovet til forpagtning at betale årligt 3000 rigsdaler i
fire terminer, dateret København 28/12 1672.

** kendes undertegnede, at eftersom KM kammerkollegium har forpagtet til dem konsumptionen
med videre, så forpligter de dem og deres arvinger at betale derfor for 1674 3100 rigsdaler, dateret
København 16/12 1673.

** kendes underskrevne, at eftersom KM kammerkollegium har forpagtet dem konsumptionen med
videre for 1675 for 3135 rigsdaler, så forpligter de dem og deres arvinger samme at betale, dateret
København 22/10 1674.

(143)

** kendes underskrevne Morten Tygesen rådmand i Randers, at eftersom KM kammerkollegium
har forpagtet ham konsumptionen med videre af Randers for 1676 for 3550 rigsdaler, så bepligter
han sig og sine arvinger denne afgift at betale, dateret København 16/11 1675.

** kendes underskrevne Johanne Christoffersdatter, borgmester Mads Hansens i Randers, Jacob
Andersen rådmand i Viborg og Søren Mikkelsen i Århus, at eftersom KM kammerkollegium har
forpagter dem konsumptionen med videre af Randers for 1678-79-80, hvoraf de har lovet at give til
årlig forpagtning 3600 rigsdaler, hvilken kontrakt de lover at efterkomme, dateret København 31/10
1677.

(144)

** kendes underskrevne, at de på KM vegne har forpagtet til Jens Lauridsen Mollerup
konsumptionen for 1684-85-86 i Randers by på efterskrevne konditioner, dateret rentekammeret
29/10 1683, hvilket forpagtningsbrev Jens Lauridsen Mollerup forpligtede sig at efterkomme, med
Jens Jensen Guldsmed borger her sst som tro forlover.

(145)

** eftersom KM rentekammer har tilkendegivet Henrik von Hatten tolder i Randers, at såsom hans
kaution for længst ved døden er afgået, da har Anders Christensen, fordum rådmand i Randers, og
Henrik Koop borger her sst tilforpligtet dem at være hans kaution.

23/11 1685.



** Søren Jørgensen Ruttenborg borger i Randers fordrede dom over Hans Knudsen handskemager
her sst for 1 rigsdaler, han er ham skyldig for handskemagerlavets lade at staffere og for
skriverpenge, som han blev tildømt at betale.

(146)

** Peder Christensen Svejstrup borger i Randers lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Niels
Hansen Matias Hansen og Jacob Hansen brødre og borgersønner i Randers, Jens Nielsen KM
byfoged på sin hustru Maren Hansdatters vegne, samt Niels Hansen og Jens Nielsen med deres
hustruers samtykke har solgt til ham tre broder og en søsterlod, som de arveligt er tilfaldet efter
deres salig fars mor salig Inger Jacobsdatter, forrige borgerske her sst i hendes gård ved Sønderbro,
dateret Randers 9/8 1680, med påskrift at Morten Pedersen Hinge med hans hustru Inger
Hansdatters samtykke har solgt en søsterlod i samme gård, som hun arveligt er tilfaldet efter hendes
salig farmor Inger Jacobsdatter efter skiftebrev af dato 28/9 1671, samt påskrift, at Mads Hansen
Værum borgersøn i Randers har solgt en broderlod i samme gård efter skifte efter salig Inger
Jacobsdatter, dateret 12/4 1685 Mads Hansen Værum egen hånd, og endnu fandtes påskrevet, at
Hans Jespersen kontrollør på sin hustru Sidsel Hansdatters vegne har solgt til Peder Christensen
Svejstrup og hans hustru Ellen Clausdatter en søsterlod i samme gård, hvorefter blev fremlagt et
købebrev, hvormed Knud Sørensen forpagter på Demstrup på hans mor Anne Madsdatter sitzhaftig
på Sødring hendes vegne, sælger til Peder Svejstrup en part i samme gård, som hun efter hendes
salig mor Inger Jacobsdatter arveligt er tilfaldet, og Peder Poulsen forpagter på Løvenholm med sin
hustru Gertrud Sørensdatters samtykke sælger til Peder Svejstrup en anpart i samme gård, som i
gældsfordring var udlagt til hans svoger Knud Sørensen og siden af ham foræret til hans søster
Gertrud Sørensdatter, nu Peder Poulsens hustru og de har ombedt hr Søren Hansen i Gesing provst i
Sønderhald og Anders Carlsen borger i Randers med dem at underskrive, dateret 13/1 1682 Anne
Madsdatter salig Søren Knudsens egen hånd.

(148)

** Christen Nielsen Murmester i Randers stævnede Niels Nielsen Murmester her sst i hans hustru
Sidsel Sørensdatters påhør, for vidner at påhøre anlangende hvis han har begået og forøvet, og
efterskrevne vidnede, at de hørte i Mads Nielsens hus, at Niels Nielsen sagde til Mads Nielsens
hustru Cathrine Nielsdatter, lad mig nu se, i bliver intet sådan en, som min bror Christians kone, den
kagstrøgne hore, hvorpå Mads Nielsen spurgte ham, har hun været din hore, hvortil han svarede,
hun er en kagstrøgen hore.

30/11 1685.

** hr Hans Olufsen fremlagde en obligation og panteforskrivning, hvormed Niels Egidiusen,
sitzhaftig i Randers, kendes at være hans svoger hr Hans Olufsen, sognepræst til Gråbrødre kirke i
Randers, skyldig 700 rigsdaler og efter hans forrige obligation 200 rigsdaler, som rejser sig af hans
salig søster, hans svogers salig hustru, Magdalene Egidiusdatters fædrene arv, hvorfor han
pantsætter ham efterskrevne gårde, dateret 13/3 1684 Niels Egidiusen og hans hustru Cathrine
Tomasdatter.

(149)



** Peder Christensen Svejstrup borger i Randers fremlagde et købebrev, hvormed Jens Pedersen i
Langskov på sin datter Anne Jensdatter, salig Terkild Pedersens efterleverske i Lyngå, hendes
vegne samt Peder Jensen hans søn sælger til Peder Christensen og hans hustru Mette Andersdatter i
Randers de to parter, de har i salig Niels Trustrups gård, som for gæld er udlagt efter skiftebrev
16/10 1673, dateret Randers 14/12 1676

** Christian Nielsen Murmester i Randers. Niels Nielsen Murmester her sst foregav, at eftersom der
var ført vidner på ham, anlangende nogen ærerørige ord, han skulle havde talt om hans bror
Christian Nielsens hustru, hvilket muligt kunne være sket i drukkenskab, så han vidste ingen skel
eller rede dertil, tog derfor sin bror i hånd og bad ham om forladelse, han ved intet med hans bror
eller hustru andet, end som ærligt er.

** Frederik Ulfeld på Hvolris fordrede dom over Christen Lauridsen Mollerup i Randers for 20
sletdaler, som han ham skyldig er efter hans obligation udgivet til salig Johanne Hansdatter på
Vingegård. sagen blev opsat 4 uger.

(150)

7/12 1685.

** Poul Envoldsen danske skolemester i Randers fordrede dom over efterskrevne efter et skriftligt
indlæg, hvorimod salig Jacob Billedsniders sønner Niels Jacobsen og Anders Jacobsen fremlagde
deres indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

(151)

14/12 1685.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander i Randers fordrede dom over Christen Pedersen
Vestrup borger i Randers for 24 sletdaler efter hans efterskrevne obligation, hvilken gæld han blev
tildømt at betale.

(152)

** Søren Jonsen handelsmand i Randers fordrede dom over efterskrevne efter indlægs formelding.
sagen blev opsat 6 uger.

** Jørgen Pedersen Kobbersmed, borger i Randers, fordrede dom over Poul Envoldsen, danske
skolemester her sst, angående en gammel messingkedel, som han skulle sætte ny bund i, og lånte
ham en anden kedel i stedet. sagen blev opsat 8 dage.

(153)

** Tomas Christensen Smed i Hald foregav, at eftersom Peder Jensen Gerlev havde ladet ham
stævne gældsfordring angående, så erbød han sig at ville svare derimod og fremæskede
regnskabsbog.

21/12 1685.



** Niels Jensen lod læse og påskrive an afkalds kvittering, hvori Kirsten Pedersdatter i Granslev
giver ham afkald for hvis arv, som hun kunne tilkomme efter hans salig hustru, hendes faster, salig
Anne Steffensdatter, dateret Randers 23/4 1683 KPD, og dernæst fremlagde han en anden afkalds
kvittering, hvormed Gregers Steffensen og hans bror Søren Steffensen i Næsby i Stilling sogn i
Sjælland giver Niels Jensen Vognmand afkald for arv efter hans salig hustru, deres salig søster,
Anne Steffensdatter, dateret Randers 2/3 1685. endnu fandtes påskrevet et andet afkald, hvormed
Søren Nielsen på hans far Niels Steffensen foged på Bjerg og hans farbror Erik Steffensen i
København deres vegne giver afkald for arv efter deres salig søster Niels Jensens salig hustru Anne
Steffensdatter, dateret 9/12 1685.

(154)

** Peder Jensen Gerlev fordrede dom over efterskrevne efter  et skriftligt indlægs formelding.
sagen blev opsat 6 uger.

(156)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Hansens, fordrede dom over efterskrevne efter et indlægs
formelding. sagen blev opsat 6 uger.

(157)

11/1 1686.

** Anders Christensen, forrige rådmand i Randers, fremlagde et købebrev hvormed Hans von
Lossow til Ristrup sælger til ham efterskrevne hans ejendomme i Randers, den ene ved siden af
hans faster Maren Nielsdatters ejendom, og derefter fremlagde kvittering på købssummen, dateret
31/3 1685.

(158)

** Mikkel Mikkelsen, borger i Randers, opsagde til doktor Laurids Jespersen den have uden
Nørreport, som han nogen tid i leje har haft.

18/1 1686.

** hr Christen Jørgensen, sognepræst til Harreslev og Albæk sogne, lod udvise Niels Gram
Hattemager af den bod og våning, som han nu påboer.

** magister Peder Cortsen, latinske skolemester i Randers, fordrede dom over efterskrevne efter et
indlægs formelding. sagen blev opsat 4 uger.

(159)

** borgmester og råd i Randers fordrede dom over efterskrevne, for de imod loven bruger borgerlig
næring og handel, hvorimod Jens Andersen Kræmmers far Anders Christensen, forrige rådmand,
fremlagde sit indlæg, og Jørgen Pedersen Kobbersmed borger her sst på hans svoger Laurids



Christensens vegne svarede, at han var nyligt kommet til byen og ville gerne tage sit borgerskab.
sagen blev opsat 14 dage.

(160)

** borgmester og råd fordrede dom over Iver Nielsen Rodskov borger her sst, formedelst han ikke
vil antage kirkeværges bestilling, endog de ham dertil har forordnet, hvortil han svarede, at som en
sejlingsmand må han ikke til byens bestilling forordnes efter lovens 3 og 4.kapitel 10.artikel, skulle
dermed hindres i hans næring. sagen blev opsat 8 dage.

25/1 1686.

** Mads Sørensen skomager på skomagernes vegne stævnede Christen Christensen Hjulmand imod
vidner (intet videre)

(161)

** Søren Jørgensen Ruttenborg med en opsættelse af bytinget 18/1 sidst afvigte stævnede Iver
Nielsen Rodskov borger her sst, for han ikke vil antage kirkeværges bestilling, hvortil han er
forordnet, hvorimod han fremlagde sit indlæg, hvorefter borgmester og råd lod fremlægge en attest,
at når Iver Nielsen vil sig fra samme bestilling undslå, formedelst han om året undertiden kan gøre
en rejse til Norge, så kan slige udflugter ikke tjene ham til befrielse, thi så er moxen hver
vederhæftig borger her i byen en sejlende mand, hvorefter blev afsagt: eftersom Iver Nielsen ikke er
skipper styrmand eller bådsmand, kan fogden ikke ham for borgmester og råds tiltale befri, men han
bør uden ophold samme kirkeværgeri at antage, og foruden at svare til den skade, der er sket, for
han indtil dato har entholdt sig derfra.

(162)

** Søren Rasmussen, forrige byens kæmner, fordrede dom over efterskrevne borgere for åleskat og
jordskyld, og dernæst fremlagde et kongebrev, at eftersom den største del af borgerskabet i Randers
findes ganske uvillige til at udgive den sædvanlige jordskyld og åleskat, så befales, at menige
borgerskab fornævnte skatter til hver juleaften på rådhuset skal være tiltænkt at erlægge, eller
derefter give dobbelt, dateret 29/6 1650, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale dobbelt
skat.

(163)

** Peder Rasmussen og Laurids Nielsen Bødker borgere i Randers fordrede dom over Peder
Christensen Svejstrup her sst for gæld, som han blev tildømt at betale.

(164)

** Søren Rasmussen Tustrup i Randers fremlagde en attest, hvormed bevidnes, at 12/1 indkom
Niels Nielsen Bendtsen i Søren Rasmussen Svejstrups hus og med vred hu spurgte hans hustru
Bodil Simonsdatter, hvor kommer det, at hendes mand har sted den staldgård, som han iboer, i skal
aldrig ske nogen lykke i den, alt det i slår på, skal gå eder ilde af, underskrevet Frederik Pulstorf
Lydik Villumsen. stævning til Niels Nielsen Bendtsen.



1/2 1686.

** Christen Jensen kræmmer fordrede dom over Søren Smed i Randers for 113 mark, som han til
ham befindes skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

(165)

** Andreas Jørgensen Holst stadsinstrumentist i Randers fordrede dom over Jens Christensen
Søndergård murmester her sst for 30 sletdaler, han til ham på sine myndlinger, salig Jacob
Trompeters børns vegne, befindes ham skyldig efter hans efterskrevne revers angående en ager, han
har købt, og hvorpå rester 30 sletdaler, dateret 29/5 1685, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

** Jens Juel Peder Christensen Tækker Jens Nielsen Brændevin og Niels Pedersen borgere og
skomagere i Randers fremlagde en attest, hvormed efterskrevne bevidnede om hvis, som passerede
12/1 da ting og marked holdtes ved Sønderherreds ting, da stod en skomager, som boer i en landsby
Koed, Tomas Zachariasen og hans søn Johan Tomasen på samme marked med sko at sælge, lige
ved dem og andre skomagere ud af KM privilegerede købstæder, og som de tykte, at sligt strider
imod KM forordning lavene angående, lod de arrestere 10 par af hans sko, og ingen af ovenmeldte
skomagere i Randers gjorde Tomas Zachariasen eller hans søn enten med ord eller gerning noget
ondt eller uførm, men aleneste rådede ham, han ej, som tilforn var sket, nu ydermere skulle gøre.

(167)

8/2 1686.

** Jens Lauridsen Bay borger i Randers lod læse et købebrev, hvormed Baltser Jensen Bay og
Kirsten Jensdatter Bays sælger til ham to deres boder i Randers i Transtræde, dateret 29/1 1686
Baltser Jensen Bay egen hård Kirsten Jensdatter Bays egen hånd.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg lod læse en landstings kaldsseddel til salig Rasmus
Sørensen, forrige ridefoged til Dronningborg, som døde sst, hans arvinger og kreditorer, at møde til
registrering og vurdering 10/3 førstkommende.

** Søren Jensen borger i Randers med en opsættelse af bytinget 14/12 sidst afvigte stævnede
efterskrevne personer for hvis, de er ham skyldig efter efterskrevne indlægs formelding, som de
blev tildømt at betale.

(168)

** Søren Knudsen konsumptionsbetjent i Randers. efterskrevne vidnede, at de i Tøger Jacobsens
hus hørte, at Christen Jensen konsumptionsbetjent skældte Søren Knudsen konsumptionsbetjent for
en skælm pengetyv og skorstensfejerunge, og at han tog stikpenge ved porten, og ikke Søren
Knudsen gav ham nogen årsag dertil, men svarede ham, at han skulle selv blive en skælm, indtil han
beviste ham noget skælmsstykke over, og Christen Koldskål for retten sagde, at han vidste intet
andet end ærligt og godt med Søren Knudsen.

(169)



** Christen Christensen Hjulmand i Randers fordrede dom over Peder Christensen Tækker her sst
for 29 daler, han er ham skyldig, hvortil Peder Tækker svarede, at han havde regnskab imod. sagen
blev opsat 6 uger.

** Christen Christensen her sst. en soldat vidnede, at han ikke kunne nægte, at han tog 2 planker
fyrrefjæl, som var Peder Tækkers, og bar den ind i hans vært Christen Christensens hus, da spurgte
hans vært ham, hvor han havde den fra, hvortil han svarede, at han ville bruge dem til skopinde, og
han havde taget dem i en gammel gård, og Malene Jacobsdatter, som tjener Christen Christensen,
vidnede, at da hun var skikket til Peder Tækkers for at kræve ham for nogle penge, da svarede Peder
Tækkers kone Dorte Andersdatter, når den tyv og skælm Christen Christensen har sat mit
plankeværk op igen, så skal han få hans penge.

(170)

** Else Nielsdatter, salig Mikkel Lassens i Randers, hendes søm Mads Mikkelsen lod læse og
påskrive et pantebrev, hvori Peder Pedersen skrædder kender sig at være Mikkel Lassen skyldig 40
sletdaler, som skal betales til skt Volborg førstkommende 1666, hvorfor han pantsætter ham en
ager, med påskrivning af betalinger, og nu for retten fremstod Jacob Hansen her sst, som nu har
Peder Pedersens datter Dorte Pedersdatter til ægte, og skødede til Else Nielsdatter samme ager.

15/2 1686.

(171)

** Johanne Nielsdatter, salig Hans Jensens fordum rådmand i Randers, med en opsættelse af
bytinget 21/12 sidst afvigte fordrede stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

** Søren Knudsen konsumptionsbetjent i Randers fordrede dom over Christen Jensen Koldskål her
sst for nogen skælds og ærerørige ord, han skal have talt Søren Knudsen for nær, og fremlagde et
tingsvidne af bytinget 8/2 sidst afvigte. sagen blev opsat 6 uger.

(172)

** Peder Jensen Gerlev borger i Randers med en opsættelse af bytinget 21/12 sidst afvigte stævnede
efterskrevne byens og udenbys gældnere, og dernæst fremlagde en dele af bytinget 29/1 1672,
hvorimod blev fremlagt indvendinger, der iblandt af Jesper Christensen i Helstrup og hans bror Oluf
Christensen, og Peder Mikkelsens søn i Terp Jacob Pedersen, hvorefter en del af de indstævnede
blev tildømt at betale deres gæld.

(176)

** Margrete Hansdatter, salig Niels Jacobsens efterleverske lod læse og påskrive en landstings
varselsseddel til hendes salig mands efterladte kreditorer at møde til skifte og deling.

22/2 1686.

1/3 1686.



** Anders Pedersen Sadelmager i Randers stævnede Rasmus Nielsen Brændevin skomager her sst,
og efterskrevne vidnede, at de blev beskikket til en soldat Schack Busan, formedelst nogle huder,
han havde stjålet og indbragt i Anders Pedersens hus, hvorfor han var arresteret og anholdt, der at
fornemme, om Anders Pedersen eller hustru og børn havde været i råd, eller medvidere i sligt at
forøve, hvortil soldaten svarede, at det kunne han ikke sige med sandhed, dersom de ville lade ham
hænge på Randers torv, hugge hånden af ham, og de måtte gøre med ham, hvad de ville, så havde
de hverken været i råd eller gerning med ham, ikke heller de vidste noget deraf at sige.

(177)

** Christen Lauridsen Skrædder i Randers på samtlige skrædderlavets vegne fordrede dom over
Villads Jensen Rasmus Rasmussen og Jens Christensen Floes borgere her sst hver for en sletdaler til
bekostning af en sag imellem Anders Carlsen her sst og samtlige lavsbrødre. sagen blev opsat 4
uger.

8/3 1686.

(178)

** skipper Søren Pedersen Møller af København stævnede skriftligt Niels Nielsen Overgård af
Bendstrup, og derefter fremlagde en attest, hvori efterskrevne vidnede om, hvad en skipper eller
købmand, som antager noget gods for nogen at forhandle på fremmede steder, deres gebyr og
rettighed derfor er.

** Margrete Hansdatter, salig Niels Jacobsens efterleverske, lod fremlægge en landstings
kaldsseddel til hendes salig mands kreditorer.

(179)

** Peder Sørensen Ravn borger i Randers og hans hustru Anne Nielsdatter og salig Niels Læsøs
efterleverske Anne Nielsdatter og Niels Pedersen Svane borger her sst og hans hustru Maren
Nielsdatter og Niels Nielsen Vorup sst lod fremlægge en skriftlig vedersigelse, at såsom salig
Christen Nielsen Vorup nyligen ved døden er afgået, og de imod forhåbning må fornemme, at der
findes stor vidtløftig gæld efter ham, så veder og frasiger de dem, at de efter den salig karl hverken
vil arve eller gælde.

** Christen Lauridsen Mollerup i Randers bød sig i rette at ville svare imod Frederik Ulfeld,
anlangende en gæld 20 sletdaler efter en obligation, udgivet til salig Johanne Hansdatter på
Vingegård, som han tilbød at betale, og fremlagde en opsættelse af bytinget 30/11 sidst afvigte, og
hans indlæg, hvori han tilbyder at betale det resterende.

(180)

** Andreas Jørgensen Holst stadsinstrumentist i Randers foregav, at han, som er værge for salig
Jacob Trompeters børn, har haft nogen gæld at søge på deres vegne, men hos en del var intet at
bekomme, hvilket efterskrevne bevidnede, og Christen Eden på hans hustru Maren Mortensdatters
vegne og salig Laurids Hansens hustru Else Sørensdatter gjorde deres ed, at de var intet skyldig.



15/3 1686.

** Christian Zoega, forrige borgmester i Randers, fordrede dom over Peder Tomasen Snedker
borger her sst og David Oldermand og hans hustru Kirsten Eriksdatter for resterende husleje, som
de blev tildømt at betale.

(181)

** Henrik Johansen Koop KM konsumptionsforvalter i Randers stævnede hr Christen Sørensen,
præst til Tved og annekser, for 70 tønder havre, bedragende til penge 62 sletdaler, som Anders
Christensen, forrige ridefoged på Gesinggård, har bekommet på Mourids von Podebuschs vegne til
sædekorn efter hr Christen Sørensens efterskrevne skrivelse til hans svoger Henrik von Hatten, KM
tolder i Randers, med påskrift af Henrik von Hatten til hans svoger Henrik Koop, at han tjenstligt
begærer, at hr Christen Sørensen bekommer omtalte havre til Gesinggårds fornødenhed, hvorefter
Henrik Koop fremlagde en attest, at hr Christen havde sagt god hos Henrik Koop for 60 tønder
havre, som Anders Schønning på Gesinggård bekom, og dernæst fremlagde sit skriftlige indlæg.
sagen blev opsat 14 dage.

(182)

** Søren Knudsen, konsumptionsbetjent i Randers, havde tiltale til Christen Jensen, i lige måde
konsumptionsbetjent, for nogle skælds og ærerørige ord, han skal have ladet falde efter tingsvidne
af bytinget 8/2 sidst afvigte, så fremstod Christen Jensen og sagde, han vidste aldeles intet med
Søren Knudsen andet end al ære og godt, hvis der kunne være faldet nogle ord i drukkenskab, så
vidste han ingen skel eller rede til at sige andet om ham, end som ærligt og godt kunne være,
hvorfor han bad om forladelse.

22/3 1686.

(183)

** Jens Andersen borger i Randers stævnede salig Christen Nielsen Vorups arvinger, og Jens
Nielsen KM byfoged, og fremlagde en skriftlig taksering af den skude og behørig redskab, som han
og Christen Nielsen Vorup var participeret i, som blev vurderet til 280 sletdaler, og han tilbød at
antage den salig karls anpart, da han ikke længere kunne lade sin anpart i skuden blive beliggende,
efterdi det nu er årstid, han skal søge sin næring.

** salig Laurids Kragballes enke fordrede dom over efterskrevne for resterende præstepenge, som
de til salig Laurids Kragballe, da han var kirkeværge, befindes skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Andersen fordrede dom over efterskrevne. sagen blev opsat 3 uger.

29/3 1686.

** Niels Madsen Tved, handelsmand i Randers, fordrede dom over efterskrevne efter et skriftligt
indlæg. sagen blev opsat 6 uger.



(184)

** Maren Nielsdatter, salig Laurids Kragballes, fordrede dom over efterskrevne for resterende
præstepenge efter en opsættelse 22/3 sidst afvigte, og fremlagde hendes indlæg, hvorefter blev
fremlagt benægtelser af gælden, hvorpå en del af de indstævnede blev tildømt at betale, og en del
blev kendt fri for tiltale at være.

(185)

** Henrik Johansen Koop, KM konsumptionsforvalter, stævnede efterskrevne gældnere for hvis, de
ham skyldig er, som de blev tildømt at betale.

** Niels Nielsen Bay borger her sst fremlagde en kaldsseddel til Hans Mikkelsen, assessor i
kammerkollegiet, for syn af hvad brøstfældighed, som kan findes på den gård på Storegade, som
Søren Rasmussen kræmmer sidst og Morten Tygesen næst for ham iboede, som han sig
tilforhandlet har, så nu og for at syne hvis, han allerede derpå har anvendt, dateret 25/2 1686 Niels
Nielsen Bay, hvorefter han fremlagde en anden kaldsseddel til salig magister Peder Jørgensen
Torsk, forrige sognepræst i Fredericia, hans hustru Karen Mikkelsdatter og arvinger for samme syn,
dateret 25/2 1686 Niels Nielsen Bay, og dernæst fremlagde en kaldsseddel til hr Christen Jensen
Torsager, sognepræst til Holme, for samme syn, dateret 30/3 1686 Niels Nielsen Bay, hvorefter han
fremlagde et skriftligt syn.

(187)

** Søren Andersen Bay rådmand fordrede dom over Knud Sørensen, forpagter på Sødringholm, for
153 rigsdaler, som han efter to sine udgivne efterskrevne obligationer er blevet skyldig, hvorfor
Knud Sørensen og hans hustru Cathrine Sørensdatter sælger ham efterskrevne kvæg og løsøre, og
da Knud Sørensen langsommelig tid har været fra gården i Holsten og sig ikke med betaling ville
indstille, så formener han, at han samme kvæg og løsøre bør nyde, hvilket blev dømt.

(188)

** Henrik Johansen Koop, konsumptionsforvalter i Randers, stævnede efterskrevne i byen for
resterende græspenge og folkeskat efter en skriftlig formelding, som de blev tilkendt at betale.

(189)

** Jacob Pedersen Bjørnskov fordrede dom over efterskrevne for resterende præstepenge, og
fremlagde en kirkebog, hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(191)

12/4 1686.

19/4 1686.

(192)



** Tøger Pedersen Nørkær stævnede Søren Jørgensen Ruttenborg og hans hustru Birgitte
Henriksdatter anlangende vidne, Birgitte Henriksdatters ord angående, og det på Tyge Jespersen på
Skæring Munkegård og Tøger Pedersen på Vosnæsgård deres vegne.

(193)

26/4 1686.

** Peder Poulsen Albæk, forpagter på Østergård, fordrede dom over efterskrevne for hvis, de ham
kan skyldig være. sagen blev opsat 6 uger.

(195)

3/5 1686.

** Dines Pedersen på samtlige afgangne Christen Nielsen Vorup her i Randers hans arvinger
nemlig Peder Sørensen Ravn på hans hustru Anne Nielsdatters vegne Niels Pedersen Svane på sin
hustru Maren Nielsdatters vegne Niels Nielsen Vorup og Anne Nielsdatter, salig Niels Læsøs, deres
vegne fremlagde en landstings varselsseddel til salig Christen Vorup i Randers hans arvinger og
kreditorer at møde i hans vedersagte stervbo deres fordringer at angive.

(196)

10/5 1686.

** Niels Madsen Tved i Randers med en opsættelse af bytinget 29/3 sidst afvigte stævnede
efterskrevne for hvis, de ham skyldig er, hvilken gæld de blev tildømt at betale inden 15 dage.

(197)

** Tyge Jespersen på Skæring Munkegård og Tøger Pedersen på Vosnæsgård fordrede dom over
Søren Jørgensen Ruttenborg her sst hans hustru Birgitte Henriksdatter for nogen skælds og
ærerørige ord, hun skal have haft 28/3 sidst afvigte i Tomas Pedersen Karmarks hus efter
tingsvidnes formelding af bytinget 19/4 sidst forleden, hvorefter Jens Poulsen af Bjerring fremlagde
sin skriftlige attest, at han var i Tomas Karmarks hus 28/3 og hørte, at Birgitte Henriksdatter, i en
ædru forsamling, meget skammeligt med mange usømmelige og ærerørige ord skældte og
smældede på Tyge Jespersen og hans svoger Tøger Pedersen, da sagde hun, at Tyge Jespersen
brugte en troldkone til at vinde sin sag mod præsten, og at hans prokurator var en skælm, og de
brugte troldomskunster, og sagde, at samme troldkone havde og været hos hendes mand Søren
Ruttenborg og sagde, at han skulle binde kviksølv om sin arm, så skulle han vinde sagen, og hvem,
som gik i rette imod hendes mand, var skælme og skulle få en ulykke, hvorefter Tyge Jespersen og
Tæger Pedersen Nørkær fremlagde deres indlæg, så mødte Søren Jørgensen Ruttenborg og svarede,
at hans hustru skulle nok gøre hendes erklæring og forklaring, og blev sagen opsat 4 uger.

(198)

17/5 1686.



** Christen Lauridsen Mollerup på sine egne og sin mor Anne Nielsdatters og sin bror Niels
Lauridsen Mollerups vegne fordrede dom over Anders Pedersen Sadelmager her sst for resterende
husleje af en gård på Storegade, 70 sletdaler. sagen blev opsat til næste tingdag efter pinse.

(199)

31/5 1686.

** Hans Bendtsen til Skærsø lod læse og påskrive en panteforskrivning, hvormed Peder Knudsen
borger i Randers kendes, at han skyldig er til Hans Bendtsen 100 rigsdaler, hvorfor han pantsætter
ham hans gård i Randers, dateret 29/5 1686.

(200)

** Peder Andersen borger i København lod fremlægge en skriftlig taksering af et stykke
halvtagshus, som står i salig Jens Segalts gård, og da det var forrådnet, blev det vurderet for 3
rigsdaler.

** Peder Andersen borger af København. synsmænd afhjemlede syn på et halvtagshus i salig Jens
Segalts gård, som var forrådnet og ubrugeligt.

** Anne Nielsdatter, salig Niels Nielsen Læsø forrige borger i Randers, hans efterleverske lod
fremlægge en skriftlig skiftekontrakt, hvori Peder Pedersen Juel på Læsø kendes, at eftersom hans
kones bror salig Niels Nielsen Læsø, forrige borger i Randers, ved den timelige død er bortgået sidst
forleden 8/3, og han med hans hustru er den salig mands næste arving, så har han akkorderet med
hans salig svogers efterladte hustru Anne Nielsdatter om samme arv, hvorfor han giver hende
afkald, og bedt hans svoger Niels Pedersen Svane med dem at underskrive, Randers 28/5 1686 PPS
Anne Nielsdatter salig Niels Læsøs.

(201)

** Jens Christensen Søndergård, borger i Randers, fordrede dom over Peder Poulsen Albæk,
forpagter på Østergård, for gæld efter hans bog. sagen blev opsat 8 dage.

** Peder Christensen Tækker borger i Randers. Christen Christensen Hjulmand her sst havde tiltale
til Peder Christensen for 15 sletdaler, som har for retten betalte.

(202)

7/6 1686.

*m Tøger Pedersen Nørkær begærede dom over Søren Jørgensen Ruttenborgs kone Birgitte
Henriksdatter, og da Søren Jørgensen havde stævnet Tøger Pedersen, for han for en siddende ret har
skældt ham for skælm og hundsvot, så mener han, at han bør stævnes ved hans værneting.

(203)



** Cathrine Tomasdatter lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Hans August von Poulsen til
Nørtorp sælger til Cathrine Tomasdatter, Niels Egidiusens, den halvpart, ham er berettiget i den
gård og ejendom Stenhuset kaldet, liggende på Brødregade.

(204)

** Niels Nielsen Bay lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Hans Mikkelsen Bendtsen sælger
til ham den lod og del, ham arveligt er tilfaldet efter hans salig far fordum borgmester salig Mikkel
Tygesen i den ejendom, som Morten Tygesen forrige rådmand her sst ejede, og Søren Rasmussen
sidst iboede, liggende på Storegade.

** Niels Nielsen Bay fremlagde et andet købebrev, hvormed Christen Jørgensen, sognepræst i
Harreslev i Støvring herred, Mikkel Sørensen, forrige borgmester i Randers, og Søren Andersen
Bay, itzige rådmand her sst, sælger til ham den lod og part, de på deres hustruers vegne efter deres
salig far borgmester Mikkel Tygesen arveligt er tilfaldet i den gård, som Morten Tygesen forrige
rådmand ejede.

(205)

14/6 1686.

** Niels Lassen Yttrup skomager i Randers opsagde borgmester Søren Andersen den våning, han
iboer og i leje har.

** borgmester og råd i Randers stævnede efterskrevne byens borgere for forstrækning af
bådsmandsskat, som Johan Steenbeck til Kellerup på Randers bys vegne i sidste krigstid skal have
gjort, da han var borgmester, efter derom kommissariers kendelse i sagen, og fremlagde KM
befaling til at skaffe Johan Steenbeck sin betaling, dateret 30/3 1686, hvorefter de blev tildømt at
betale hver sin anpart.

(206)

21/6 1686.

** Peder Pedersen Møller i Hvide mølle fordrede dom over efterskrevne for gæld. sagen blev opsat
14 dage.

(207)

** oberst Hans Friis til Hevringholm etc fordrede dom over Erik Kruse Guldsmed i Randers
angående efterskrevne parti sølv og penge, han har bekommet af obersten at gøre arbejde af. sagen
blev opsat 4 uger.

** Christen Lauridsen Mollerup på sine egne samt sin mors Anne Nielsdatter og Niels Lauridsen
Mollerups vegne fordrede dom over Anders Pedersen Sadelmager for resterende husleje af den
gård, han iboer, hvorpå Anders Pedersen lod fremlægge sit indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

(208)



** Henrik Koop KM konsumptionsforvalter i Randers på sine egne og sin kollega Anders
Christensens vegne stævnede skriftligt efterskrevne angående den afbræk og skade, som dem ved
ulovlig handel med bryggen brænden og anden borgerlig handel, ej dem alene, men byens
indvånere i deres lovlige næring til største forprang ruin og skade, og derefter fremlagde en attest af
efterskrevne, som har været på landet for der at inkvirere og fornemme hos efterskrevne, som med
bryggen og brænden gjorde byens indvånere skade.

(210)

** Tøger Pedersen Rørkær, forpagter på Vosnæsgård, på sine egne og sin svoger Tyge Jespersen til
Skæring Munkegård deres vegne med en opsættelse af bytinget 10/5 sidst afvigte stævnede Søren
Jørgensen Ruttenborgs kone Birgitte Henriksdatter imod dom for nogen skælds og ærerørige ord,
hun skal have haft 28/3 sidst afvigte efter tingsvidne af bytinget 10/5, og fremlagde et skriftligt
indlæg, hvorefter Søren Jørgensen Ruttenborg fremlagde hans kones indlæg, at da hun var i hendes
nabo Tomas Karmarks hus og købte et stob øl, da var der nogle personer, som hende til fortræd
begyndte at rapportere om den vanære, som hendes mand Søren Ruttenborg næst afvigte 13/3 ved
Vosnæsgårds birketing var vederfaret, hvilket højligt smertede hende, så hun derover blev opirret
og i hastmodighed og ubesindighed, som en kvinde på den måde lettelig kan hendrages til, og hun i
ingen måde ved noget om ermeldte fornemme folk at sige, dateret Randers 7/6 1686, Birgitte
Henriksdatter Sejlers, hvilket hun for retten gentog, så har da Tøger Pedersen på sine egne og Tyge
Jespersens vegne, formedelst godtfolks intercession og forbøns skyld, hendes forseelse såvel den på
processen anvendte bekostning efterladt, hvorefter blev afsagt, at eftersom Birgitte Henriksdatter
for retten har erklæret Tyge Jespersen og Tøger Pedersen, som derefter hende hendes forseelse har
efterladt, hvorfor hendes ærerørige ord ikke bør at komme de fornemme folk til hinder eller
forklejnelse på deres ærlige rygte.

(213)

28/6 1686.

** Laurids Jensen Munk borger i Randers lod læse og påskrive et købebrev, hvormed hr Mads
Sørensen i Lyngå sælger til han den 3.part, han har i en bod på Østergade, som hans salig far efter
salig hr Peder Nielsen Kristrup på skifte er udlagt, hvorefter Mads Sørensen sognepræst i Lyngå
skødede samme til ham.

(214)

** Christen Christensen skomager i Randers fordrede dom over Niels Ebbesen Hattemager her sst
for resterende husleje. sagen blev opsat 4 uger.

(215)

** Maren Nielsdatter, salig borgmester Niels Jacobsens datter i Randers, lod opsige og udvise
Jørgen Henriksen Garver fra den gård, han iboer.

** Anders Jensen Jern borger her sst opsagde oberst Hans Friis til Hevringholm den våning, han
iboer og har i leje.



** Jens Christensen Søndergård murmester i Randers med en opsættelse af bytinget 31/5 sidst
afvigte stævnede Peder Poulsen Albæk, forrige forpagter på Østergård, for dom for 7 daler, han er
ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(216)

** Christen Lauridsen Mollerup på sine egne samt sin mor Anne Nielsdatters og Niels Poulsen
Mollerups vegne med en opsættelse af bytinget 21/6 sidst afvigte stævnede Anders Pedersen
Sadelmager her sst for resterende husleje af den gård på Storegade, han iboede, hvorimod Anders
Pedersen lod fremlægge sit indlæg angående hvad, han har bekostet på samme gård, hvorefter blev
afsagt: hver bør tage to uvillige mænd på sin side, dem kan imellem regne, og hvis Anders Pedersen
bliver skyldig, har han at betale inden 15 dage.

(217)

5/7 1686.

** Anders Jacobsen Ginnerup, borger i Randers, fremlagde et købebrev på tysk, hvormed Hans
Rödtgen Stolle, som arving efter salig Mikkel Wilder, kvitterer for betaling af en part i salig Niels
Trustrups hus.

** Anders Jacobsen Ginnerup lod læse et købebrev, hvori kendes Peder Christensen Svejstrup, at
eftersom han har afkøbt Anne Jensdatter, salig Mikkel Pedersens i Lyngå, såvel Peder Jensen af
Langskov den part, de var udlagt i salig Niels Trustrups gård i Randers i deres gælds betaling efter
skiftebrev 16/10 1673, så har han solgt samme parter til Anders Jacobsen Ginnerup og hans hustru
Maren Nielsdatter og deres børn.

** Henrik von Hatten KM tolder fordrede dom over Jørgen Bertelsen Felbereder og Søren Nielsen
Smed her sst for gæld, som de blev tildømt at betale.

(218)

** Niels Pedersen Lueskrædder borger her sst på sine egne og interesseredes vegne fordrede dom
over efterskrevne for hvis, de ham og medarvinger kan være skyldig, som dem er tilfaldet efter
deres salig mor Else Albæks, som de blev tildømt at betale.

(219)

12/7 1686.

** Anders Christensen, rådmand i Randers, fordrede dom over Peder Knudsen borger her sst for
100 rigsdaler efter hans efterskrevne obligation, dateret 1/6 1671 Peder Knudsen egen hånd, som
han blev tildømt at betale.

(220)



** Henrik Koop konsumptionsforvalter i Randers fremlagde en panteforskrivning, udstedt af Peder
Knudsen borger her sst på 131 daler, som han har lånt ham af de børnepenge, han i hånd har,
tilhørende hans myndling Anne Cathrine Cuur, hvorfor han pantsætter ham en have med påbygget
hus, dateret 11/12 1685 Peder Knudsen.

** Christen Lassen Spentrup, borger i Randers, fordrede dom over efterskrevne for varer, de har
bekommet af hans salig bror. sagen blev opsat 4 uger.

** Christen Christensen, borger i Randers, lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Christoffer
de Hemmer i Ålborg sælger til velagte ungkarl Peder Eriksen i Randers to boder i Dytmærsken,
som ham i gælds betaling efter salig Margrete Nielsdatter er udlagt, dateret Randers 23/6 1681, med
påtegning, at 22/6 1686 er den sidste rest betalt af Christen Christensen, bemeldte salig Peder
Eriksens svoger, hvorefter Henrik Koop med fuldmagt af Tøger Lassen skødede fra Tøger Lassen
og samtlig salig Christoffer de Hemmers arvinger til Christen Christensen samme to boder.

(221)

** Laurids Nielsen borger her sst fordrede dom over Poul Sørensen Vognmand uden Nørreport for
3 mark, han har betalt ham for at køre hans rug til Ejstrup mølle norden Randers, men i stedet kørte
han rugen til Borup mølle, som er en liden halv mil fra byen. sagen blev opsat 8 dage.

(222)

19/7 1686.

26/7 1686.

** Anders Jacobsen borger i Randers fremlagde en transport og købebrev på tysk, hvormed Hans
Rödtgen Stolle, som arving efter salig Mikkel Wilder, kvitterer for betaling af en part i salig Niels
Trustrups hus, samt et købebrev, hvori kendes Peder Christensen Svejstrup, at eftersom han har
afkøbt Anne Jensdatter, salig Mikkel Pedersens i Lyngå, såvel Peder Jensen af Langskov den part,
de var udlagt i salig Niels Trustrups gård i Randers i deres gælds betaling efter skiftebrev 16/10
1673, så har han solgt samme parter til Anders Jacobsen Ginnerup og hans hustru Maren Nielsdatter
og deres børn, og derefter fremlagde et tingsvidne af bytinget 30/11 1685, samt et købebrev,
hvormed Peder Christensen i Nielstrup, eftersom hans formand salig Peder Rasmussen Trustrups tre
børn Maren Pedersdatter Mette Pedersdatter og Anne Pedersdatter arveligt efter deres salig far
tilfaldt tilstående gæld, som deres farbror salig Niels Rasmussen Trustrup, borger i Randers, til
deres far skyldig var 65 sletdaler, hvorfor de er udlagt i salig Niels Trustrups gård i Randers efter
skiftebrev dateret 16/10 1673, så har han solgt samme part til Anders Jacobsen og hans hustru
Maren Nielsdatter, dateret Randers 24/7 1686.

(223)

** Henrik Koop konsumptionsforvalter i Randers stævnede Jens Jensen Guldsmed her sst, og
efterskrevne vidnede, at de havde været i Jens Guldsmeds hus at inkvirere, og da fandt de 4 skæpper
mel i en sæk, 3 skæpper mæskning i et kar og 3 skæpper malt i en sæk og en stor ovn fuld af brød,
og Anders Jerns hustru Karen Christensdatter vidnede, at Jens Guldsmed havde ladet bage hos
hende 3 gange siden nytårsdag, og Jens Guldsmed vidnede, at det omtvistede korn havde han



fortoldet, og når han tog seddel på noget til at brygge, havde han undertiden taget en skæppe deraf
til at mæske, og det havde han lov til,

(224)

** Jens Jensen Guldsmed, handelsmand i Randers, stævnede Maren Steffensdatter her sst for nogle
skælds og ærerørige ord, hun har tilsagt ham hans hustru og børn og truet dem med ulykke, så
fremstod Maren Steffensdatter og tilstod, at hvis ord, hun havde sagt, var sket i hastighed, og hun
havde intet andet om de godtfolk at sige, end det som ærligt sømmeligt og godt kunne være,
hvorefter sagen blev ophævet.

2/8 1686.

** Niels Madsen Tved fordrede dom over Jochum Pedersen Skomager i Randers for resterende
husleje 9 sletdaler, som han blev tildømt at betale inden 15 dage, eller efter dets forløb at have
indvisning.

(225)

** Niels Madsen Tved lod udvise Jochum Pedersen Skomager af den våning, han iboer, til skt
Mikkelsdag førstkommende.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Jørgen Henriksen Garver her sst anlangende
17 rigsdaler efter hans efterskrevne obligation, dateret 23/1 1686 Jørgen Henriksen Tinning egen
hånd, som han blev tildømt at betale.

** Erik Nielsen Kruse guldsmed i Randers fordrede dom over Christen Lauridsen Mollerup for en
stor sølvknap til en kalk, som Erik Kruse har pantsat til ham for 3 rigsdaler, som han har betalt
Christen Mollerup igen, som han beviste med efterskrevne attest, hvortil Christen Mollerup svarede,
at han på Eriks vegne havde pantsat knappen til amtskriverens tjener Poul Tomasen, men kunne
ikke bekomme den igen fra ham, hvorefter han blev tildømt at levere Erik Guldsmed knappen igen,
eller og for hvis, han derfor skyldig bliver, at lide nam og vurdering.

(226)

** oberst Hans Friis til Hevringholm med en opsættelse af bytinget 21/6 sidst forleden stævnede
Erik Kruse guldsmed for dom for efterskrevne parti sølv og penge, at skulle gøre arbejde af, hvoraf
intet endnu er leveret, hvorimod Erik Kruse fremlagde sit indlæg, at en del arbejde havde han
leveret til Årslev kirke og Clausholm, og han havde modregning for arbejdsløn for efterskrevne, der
iblandt rejste han til Torupgård med beslag til hans salig brors kiste, hvorefter blev afsagt, at da Erik
Kruse har fordring og regnskab der imod, så bør det at komme til afregning, og hvis Erik Kruse med
rette bliver skyldig, bør han betale obersten inden 15 dage.

(227)

9/8 1686.



** Christen Lassen Spentrup borger i Randers med en opsættelse af bytinget 12/7 sidst forleden
stævnede efterskrevne gældnere for varer, de af hans salig bror bekommet har, som de blev tildømt
at betale.

(228)

16/8 1686.

** Hans Grønberg borger i Randers fremlagde et købebrev, hvormed Niels Pedersen Kristrup
sælger til Hans Grønberg de anparter i to boder, som han og hans søstre Maren Pedersdatter og
Kirsten Pedersdatter efter deres salig far har arvet.

** Laurids Christensen, forpagter på Lund i Mors, fordrede dom over Dorte Pedersdatter Maltes for
40 sletdaler efter hendes forrige mand Niels Jensens obligation, dateret København 6/7 1679, og
derefter fremlagde Dorte Pedersdatters missive, hvormed hun tilbyder imod hendes mands
obligation hans mor Mette Lauridsdatter i Kærskov i Hellum herred hendes obligation på 20
rigsdaler med 17 års rente. på begæring blev sagen opsat 6 uger.

(229)

23/8 1686.

** Mette Groersdatter fordrede dom over Søren Nielsen Smed her sst for 1 daler, han er hende
skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Peder Vognsen snedker her sst stævnede salig Jens Nielsen skippers hustru Anne Lauridsdatter
med hendes børn anlangende en tønde brændevin, han har leveret Jens Nielsen skipper og hans søn
Niels Jensen at forhandle for ham i Norge. sagen blev opsat 14 dage.

(230)

** Christen Nielsen Prim skomager i Randers. synsmænd bekræftede, at de havde synet hans sår, på
halsen et sår ind til struben med en kniv, og desuden havde han knivsår i ansigt hænder og på mave,
og dersom en tyk lædertrøje ikke noget havde hindret ulykke med en del af samme sår, havde han
været død, og han beskyldte Mads Jensen Marsvin, at han overfaldt ham på Randers mark uden
årsag, og han blev stævnet for fængselsdøren.

** Christen Nielsen Prim stævnede Mads Jensen Marsvin for fængselsdøren for vidner at påhøre
angående hans overfald på Christen Prim, og efterskrevne vidnede derom.

(231)

** Niels Lauridsen Mollerup borger i Randers stævnede Jens Jensen Guldsmed og hans hustru
Margrete Nielsdatter og deres datter Karen Jensdatter for hvis, Anne Mollerups og hendes sønner
havde at søge hos dem på salig Niels Lauridsen Mollerups vegne for 120 rigsdaler, som hans salig
bror havde lånt dem, samt anden gæld, og dernæst fremlagde en beskikkelse til Jens Jensen
Guldsmed angående den salig karls løsøre, som han har indført i deres hus, samt hans obligation,
hvilken gæld på 120 rigsdaler Jens Guldsmed benægtede, og svarede, at den salig karls løsøre havde



han foræret hans datter, som skulle igengives, og når bekostningen med den salig karl og hans datter
blev betalt, skulle de det gerne bekomme, hvorefter blev fremlagt attester, hvori efterskrevne
bevidnede gælden, hvorpå Jens Guldsmed fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(234)

** Anders Carlsen, handelsmand i Randers, på salig Peder Christensen Svejstrup hans umyndige
børns vegne stævnede Anders Villumsen Møller i Ris mølle og hans hustru Maren Christensdatter
samt hans ældste datter Kirsten Andersdatter for begangen faute i salig Peder Christensens stervbo,
og efterskrevne vidnede om hvis blev fjernet fra stervboet.

** Niels Lauridsen Mollerup, borger i Randers, stævnede Jens Jensen Guldsmed her sst og hans
hustru Margrete Nielsdatter og deres datter Karen Jensdatter for vidner og dom, for hvis Anne
Nielsdatter Mollerups og hendes sønner havde at søge hos dem på salig Niels Lauridsen Mollerups
vegne, der iblandt 120 rigsdaler, han havde lånt dem til konsumptionen, hvilken gæld Jens
Guldsmed benægtede, og angående den salig karls løsøre begærede han specification.

(235)

** samtlige skomagerlavet fremstillede en person Mads Jensen Marsvin, for han 13/8 skal have lagt
sig i vej for Christen Nielsen Prim skomager her sst og overfaldet ham på morderisk vis med en
krumkniv og en stor plovsyl, og på spørgsmål svarede han, at han havde intet at klage på
lavsbrødrene i skomagerlavet.

30/8 1686.

** Jens Jensen Guldsmed stævnede Anne Nielsdatter, salig Laurids Mollerups, og hendes sønner
Christen Lauridsen Mollerup og Niels Lauridsen Mollerup imod vidner at påhøre, og fremlagde en
attest, hvori hans hustru og datter bevidner, at de 120 rigsdaler, som blev udlagt til kvartalet, de var
deres egne penge, underskrevet Margrete Nielsdatter egen hånd Karen Jensdatter egen hånd,
hvorefter Henrik Koop vidnede om gælden.

(236)

6/9 1686.

** Christen Nielsen lod læse et købebrev, hvormed Groers Madsen, borger i Randers, og Christence
Henriksdatter, salig Poul Skovs efterleverske her sst, sælger til ham et lejersted i skt Mortens kirke
med to små hugne sten på, beliggende nederst i kirken Peder Lasssen Hinges begravelse på den
nordre og Jørgen Madsens på den søndre side, underskrevet Groers Madsen egen hånd Christence
Henriksdatter salig Poul Pedersens egen hånd.

(237)

** Jens Jensen Juel skomager i Randers lod læse en lysningsseddel, at såsom han har efter oprettet
kontrakt taget Jep Nielsen, barnfødt i Tved sogn i Dejret by, i lære, og han uden årsag ulovligt er
bortløbet, så vil han erkyndige sig, om nogen på hans person kunne gøre ham anvisning, og forbød
alle at huse eller helle ham.



** Anders Villumsen Møller i Ris mølle stævnede Anders Carlsen og hans hustru og fremlagde en
forklaring angående den tvistighed imellem dem, at omtalte dyner havde den salig mand givet hans
søster Maren Christensdatter, før han døde, underskrevet MCD.

** Niels Lauridsen Mollerup i Randers stævnede Jens Jensen Guldsmed borger her sst og hans
hustru Margrete Nielsdatter og hans datter og fremlagde en skriftlig beskikkelse, og dernæst Henrik
Johansen Koops attest, at salig Niels Lauridsen Mollerup lånte Jens Jensen Guldsmed 120 rigsdaler
til 1.kvartal af konsumptions erlæggelsen, hvilket skete i Henrik Koops hus.

(239)

** Anders Carlsen handelsmand i Randers fremlagde en beskikkelse til skipper Søren Sørensen i
Fjellerup, som svarede, at Kirsten Morsing var i hans hus, at hun skulle skaffe hans salig hustru
bedre, som hun sagde skulle være forgjort, og da tog hun nogle stykker kål og lagde på hendes
hoved, alligevel det hjalp intet, og anden gang bad hun, de skulle grave et hul for bageovns munden,
i hvilket hul hun lagde hende, og derover med brædder og jord bedækket, og trak ild fra ovnen
derover, og den tredie gang lagde hun hende på en stol og derunder lagde hun en stor kulild, på
hvilken ild hun kastede noget spøgeri, men alle hendes troldomskunster hjalp intet, men blev værre
dag for dag, hvortil nu for retten Kirsten Jensdatter Morsings svarede, at hun havde intet gjort det,
men havde været to gange i Søren Sørensens hus, hvorefter blev fremlagt hr Augustinus Basballe i
Mygind hans attest, at han har hørt adskilligt med Kirsten Morsings, at hun har øvet signeri og
anden trolddom, og derefter et svar på en beskikkelse fra hr Christen Jensen, sognepræst i Holme, at
nytårsdag 1661, da han var studiosus og skulle prædike for hans salig svoger hr Peder i Alling i
Lime kirke, da hørte han, det snurrede i kirken, hvorover han blev forskrækket og løb ud af
våbenhuset, og mødte en gammel degn Peder og sagde til ham, at enten er fanden i kirken eller hans
visse bud, hvorpå samme degn gik med ham, og da sad Kirsten Morsings bag kirkedøren og spandt
på en rok en ulden tråd omkring alteret, og tilmed havde hun en potte med ild hos sig, og da hun
fornam dem, tog hun rok og gik af kirken, og hun sagde, at de havde ikke haft lykke nogle år med
deres gæslinger, og det var et kendt råd, at en skulle spinde en tråd om alteret, underskrevet
Christen Torsager, og efterskrevne vidnede, at de med Lene Jensdatter, Anders Carlsens, var
indgået i Nørbond, hvor Kirsten Morsings sagde til Lene Jensdatter, at dersom hun kunne skaffe
hende løs, så ville hun give hende, hvad hun begærede, hvortil Lene Jensdatter svarede, hvorfor hun
havde bedrevet sådan ondskab i hendes hus med de kål, som blev af Morten Tygesens pige hentet i
deres hus, og førte hendes mand den elendighed på, så Morten Tygesens hustru kom til hendes
førlighed igen, og kunne gå i kirken og hvor hun ville, hvortil Kirsten Morsings svarede, at hun ikke
vidste, at de hentede de kål hos Lene Jensdatter, men måtte hun komme løs, skulle hun lægge
hænder på Anders Carlsen, at han skulle komme til hans førlighed igen, dernæst vidnede
efterskrevne, at de havde været i byfoged Jørgen Danielsens hus i Århus at høre Maren
Pedersdatter, Peder Bådsmands hustru, om hvis hun havde haft at bestille med Kirsten Morsings
hendes datter Maren Morsings, og hun vidnede, at hun skar et stykke af hendes mands venstre
storetå, både kød og negl, og et stykke af hans skjorte, han havde været til guds bord i, samt 18
skilling, som hun skulle til hendes mor med, for hun var klogere end hun, og dernæst kom hun igen
og trykkede hendes mand fra hoften til hans storetå, og sagde hun kunne se for hendes øjne hans
skadesmand, men efter den tid blev hendes mand mere elendig, at de måtte baste og binde ham, og
Kirsten Morsings bekendte, at hun nogle gange havde målt for gulsot på den måde, at hun kogte en
gul brændt kylling med safran på og gav dem, og så målte hun dem med en tråd over akselen og
nedover armene og ned af ryggen og bandt den om armene eller benene, og om morgenen tog hun



den af igen og brændte den på ilden i Giøsu navn, og hun kunne signe for rosen og brugte de ord,
jeg forbyder de, mit kød at slide, mine ben at bryde, mit blod at rive, du skal fly og rømme i Jesu
Christi navn, og hun bekendte, at hun havde været hos magister Ejler i Århus, hvortil hendes Søn
Peder Rasmussen førte hende, som var blind, som hun havde strøget over hovedet med vand fra den
hellige kilde ved Mariager, så blev han  seende, og efter tilspørgsel bekendte hun, at præstekonen i
Torsager Karen Jensdatter havde begæret, at hun ville komme til en kone, som var blevet afsindig,
som hun hjalp med vand fra den hellige kilde, og hun var hos Morten Tygesens kone i Randers, som
var meget svag, og hun tog kål og slog hende på ryggen med og sagde, opstå og boed få i Giøsu
Christi navn. varsel til hendes mand Rasmus Andersen og deres børn, og hendes søn Christen
Rasmussen begærede genpart.

(241)

** Mikkel Sørensen Møller i Overst mølle fordrede dom over Christen Pedersen Vestrup borger i
Randers for gæld efter hans efterskrevne obligationer, som han blev tildømt at betale.

(242)

13/9 1686.

20/9 1686.

** Jens Jensen Bådsmand i Randers begærede tingsvidne anlangende hans salig mor Maren
Christensdatter hendes forhold al den stund, hun havde boet her sst, og efterskrevne bekendte, at
Maren Christensdatter, salig Jens Kocks bådsmands, har skikket sig ærligt og vel og altid har haft et
godt rygte, men hvorledes den ulykkelige hændelse er sig tildraget, at hun er druknet, vidste de
ikke.

** Niels Jensen Bådsmand, borger og kleinsmed i Randers, fordrede dom over Anne Lauridsdatter,
salig Jens Nielsen Skippers her sst, for 30 sletdaler efter hendes salig mands udgivne efterskrevne
obligation, som hun blev tildømt at betale.

(243)

** KM assessor Peder Rosenørn til Tvilum stævnede Niels Egidiusen, i hans kæreste Cathrine
Tomasdatters påhør, for 3 års rente af 700 rigsdaler på hans myndling Oluf Lassens vegne efter
hans efterskrevne obligation, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne jordegods, som han blev
tildømt at betale.

(244)

27/9 1686.

** Laurids Christensen, forpagter på Lund på Mors, med en opsættelse 16/8 sidst afvigte stævnede
Dorte Pedersdatter Maltes for 40 sletdaler efter hendes forrige mand Niels Jensens obligation, og
fremlagde Dorte Pedersdatters missive samt ovennævnte obligation, hvorimod blev fremlagt en
dom af Århus kapitel 19/9 1683, at eftersom hendes mand 1679 havde forladt hende og deres fælles



barn, så skal hun være fri for hvis ægteskabs bånd, dem imellem været har, dateret Århus ut supra,
og nu blev afsagt, at hun derfor ikke kan tilfindes samme gæld at betale, men derfor fri at være.

(245)

** Mads Sørensen skomager i Randers stævnede Søren Jørgensen Ruttenborg prokurator her sst for
vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at som i lørdags var 14 dage hørte de ved Mads
Sørensens dør, at Søren Jørgensen sagde, at han inden mandag klokken slår 3, skulle han gøre
Kirsten Morsings så ren som Mads Sørensens kone.

** Mads Sørensen Brøchner i Randers fordrede dom over Søren Nielsen kleinsmed her sst for 1/2
tønde rug, han befindes ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.

(246)

** Mikkel Sørensen, forrige borgmester i Randers, fordrede dom over Søren Jensen i Lime
Bundgård for efterskrevne redskab, han har lånt og fordærvet. sagen blev opsat 6 uger.

(247)

4/10 1686.

** Jens Ankersen borger i Randers på sine myndlingers vegne fordrede dom over Anders Jensen
Jern her sst for resterende husleje. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Nielsen byfoged lod læse amtmand Mogens Schacks befaling til Tøger Jacobsen at betjene
retten i byfogdens sted.

** Søren Jørgensen Ruttenborg fordrede dom over efterskrevne for hvis,
han har lånt og betalt for dem. sagen blev opsat () uger.

** Anders Carlsen handskemager i Randers stævnede Søren Jørgensen Ruttenborg her sst for vidner
at påhøre, samt Mads Sørensen skomager og hans hustru Anne Hansdatter og sønner Hans Madsen
og Peder Madsen Dehn, som vidnede, at Søren Jørgensen Ræv i deres hus sagde, at der var to
personer, som skulle i ægteskab, så kunne de ikke komme til hobe, derfor drog to brødre til Kirsten
Morsings, som begærede de to personers navne, hvorefter hun gik ud i haven, senere gik den ene
bror ud med et krus øl, og da han gik ind, så han sig tilbage og så da fanden i en buks lignelse med
to lys i sine fremmeste fødder, og da han fornam det, kørte han og hans bror derfra, og de kørte vild
den ganske nat indtil om morgenen, og havde nær forsat deres liv, og derefter fremlagde deres
attest, at Søren Jørgensen havde sagt, at Anders Carlsen havde begæret, han ville gå i rette for ham
imod Kirsten Morsings, hvortil han svarede, gud vil jeg ikke, hvorefter samme vidnede, at Søren
Jørgensen havde sagt, at han ikke ville lindre med Lene Jensdatter, Anders Carlsens, før hun kom
på det sted, Kirsten Morsings sidder, thi hun havde intet, hun kunne betale Kirsten Morsings spot og
vanære med.

(248)



** Niels Lauridsen Mollerup på sine egne og medarvingers vegne mødte med en opsættelse af
bytinget 23/8 sidst afvigte, og fremlagde et tingsvidne af Nørhalds herredsting 31/8 1686, hvori
Marcus Sørensen Møller i Ejstrup mølle og hans hustru Mette Jensdatter vidnede, at af de 100 daler,
han var salig Niels Lauridsen skyldig, blev de 50 daler leveret i Jens Guldsmeds hus til Niels
Lauridsens kæreste Karen Jensdatter, og resten blev senere leveret, hvorefter hans håndskrift straks
blev skåret over kors, underskrevet Marcus Møller Mette Jensdatter egen hånd, hvorefter Niels
Mollerup fremlagde et tingsvidne af bytinget 6/9 1686 samt et tingsvidne af Nørhald herredsting
21/9 1686, samt en afregning mellem Jens Guldsmed og salig Jens Mollerup, og derefter fremlagde
en attest angående første kvartal af konsumptionsskatten, underskrevet af Otte Lutchen og hans
hustru Elisabet Nielsdatter, og derefter fremlagde Jens Jensen Guldsmed sit skriftlige indlæg,
hvorefter blev afsagt, at Jens Guldsmed bør betale Niels Mollerup de 50 daler samt levere salig
Niels Mollerups løsøre tilbage, undtaget hvis, han har foræret hans kæreste Karen Jensdatter.

(252)

18/10 1686.

** Anders Carlsen her sst stævnede Søren Jørgensen Ruttenborg prokurator her sst for nogle ord,
han har sagt i Mads Sørensen skomagers hus og fremlagde Lene Jensdatters egenhændige
underskrevne indlæg, at da Søren Jørgensen har sagt, at han ikke skulle lindre, før han fik hende i
samme hul at sidde, som Kirsten Morsings sidder, hvorfor han bør straffes efter loven, hvorimod
Søren Jørgensen Ruttenborg fremlagde hans skriftlige indlæg, at han aldrig har talt hende for nær.
sagen blev opsat 8 dage.

(253)

** Anders Carlsen stævnede Kirsten Morsings for fængselsdøren imod vidner, og hendes
fuldmægtig Søren Ruttenborg, og Morten Tygesens tjenestepige Maren Andersdatter vidnede, at
hun hentede kål med top og rod i Lene Jensdatters hus, som hun leverede i Kirsten Morsings
hænder, og Kirsten Morsing vidnede, at hun tog noget af toppen af en kål og gav Morten Tygesens
kone i hendes mund, slog hende derefter på hendes mund dermed og sagde, opstå og råboed få i
Giøsu navn.

(254)

25/10 1686.

** Las Sørensen Brøgger i Helstrup fremlagde et pantebrev udstedt af Peder Knudsen i Randers på
120 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård, dateret 7/4 1682 Peder Knudsen egen hånd.

** Christen Mortensen Rebslår i Randers. synsmænd afhjemlede syn på et hus i Vestergrave for
dets brøstfældighed.

(255)

1/11 1686.



** Peder Poulsen på Aldrup lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Anders Carlsen
handelsmand i Randers sælger til ham en gård, som tilhørte hans svoger Peder Christensen
Svejstrup, som tilforn tilhørte salig Inger Jacobsdatter, som han nu afhænder til hans svoger Peder
Poulsen for 621 daler, og ombedet deres svogre Gregers Tomasen og Jens Ankersen med dem at
underskrive, dateret 20/10 16786.

** Anders Carlsen fremlagde ene obligation, udstedt af hr Hans Sørensen Ørsted, medtjener til skt
Mortens kirke, på 20 rigsdaler af de penge, som salig Peder Christensens datter arveligt er tilfaldet,
hvorfor han pantsætter ham en ager, dateret 12/8 1686.

** Anders Carlsen fremlagde en panteforskrivning, udstedt af Rasmus Hansen Bager i Randers
lydende på 50 sletdaler, hvorfor han pantsætter købebrev på hans gård, dateret 19/8 1686 Rasmus
Hansen egen hånd.

(256)

** Anders Carlsen fremlagde en obligation udstedt af Morten Pedersen Hinge borger i Randers
lydende på 60 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham skødet på hans hus, dateret 29/9 1686 Morten
Pedersen egen hånd.

** Anders Jensdatter fordrede dom over Peder Andersen Due her sst for 4 sletdaler. sagen blev
opsat 8 dage.

** Peder Rosenørn til Tvilum lod læse en obligation, udstedt af Peder Nielsen Prim borger i
Randers, lydende på 76 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård, 6/11 1686 Christen Nielsen
Prim egen hånd.

(257)

** Mads Mortensen Brøchner i Randers med en opsættelse 27/9 sidst afvigte stævnede Søren
Nielsen Smed for 3 sletdaler for en halv tønde rug, som han blev tildømt at betale.

** Søren Jonsen handelsmand lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Mads Sørensen Nielstrup
og hustru Maren Jørgensdatter sælger til ham hans gård i Hovmeden, dateret 28/3 1685, hvorefter
han tilskødede ham samme gård.

(258)

** Andreis Jørgensen Holst og Adam Jespersen Muus stadsinstrumentister stævnede Envold
Spillemand af Kærby, og talte med ham til Peder Jensen Skrædders i Råsted, han stod udenfor hans
port og slog på tromme til hans datters bryllup, imod vidner at påhøre anlangende hvis, han kan
have handlet imod bemeldte instrumentister dem givne KM privilegier, og efterskrevne, der iblandt
Christen Lauridsen Ørrild skrædder og hans søn Niels Christensen, vidnede, at Envold Spillemand
24/10 1686 spillede på fiol og trompet i bryllupssalen.

(259)



** Peder Hansen på Holbækgård med en opsættelse af bytinget 25/10 sidst afvigte stævnede Tøger
Jacobsen Møller, borger i Randers, for 200 rigsdaler efter hans udgivne efterskrevne obligation,
som han blev tildømt at betale.

(260)

** Peder Hansen på Holbækgård efter opsættelse af bytinget 25/10 sidst afvigte stævnede Niels
Ebbesen Hattemager i Randers for 15 sletdaler efter hans efterskrevne obligation, som han blev
tildømt at betale.

** Claus Wolf af Viborg lod læse en doms påskrift, at 23/10 1686 har efterskrevne med byfogden
været forsamlet i Peder Knudsens hus og gjort Claus Wolf efterskrevne udlæg for 182 rigsdaler
efter dom.

(261)

** Christen Antonisen murmester i Randers efter opsættelse 25/10 sidst afvigte stævnede Jens
Nielsen Brændevin skomager her sst for 5 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

15/11 1686.

** Anders Carlsens hustru Lene Jensdatter med en opsættelse af bytinget 18/10 sidst forleden
stævnede Søren Jørgensen Ruttenborg prokurator her sst for nogle ord, han har sagt, Lene Jensdatter
anrørende, hvorimod Søren Ruttenborg fremlagde stiftamtmand Mogens Skeel hans befaling, at
eftersom Søren Rasmussen i Hadbjerg og Peder Rasmussen af Lime er en prokurator begærende på
deres mors vegne Kirsten Jensdatter af Lime, så befales Søren Ruttenborg at han antager denne sag
som prokurator, hvorefter blev afsagt dom: da Søren Ruttenborg er befalet denne sag at antage, så
kan han intet derfor tilfindes at lide, anlangende hvis ord, han har talt om Lene Jensdatter, så bør de
ikke komme hende til hinder på hendes ære og gode rygte, men da han har været årsag til denne
proces, bør han betale hende for den anvendte bekostning 4 sletdaler.

(264)

** Jørgen Madsen byskriver i Randers. Christen Lauridsen Mollerup borger her sst fremlagde et
pantebrev, udstedt af bytinget 6/12 1675, hvormed Anders Jensen Tygesen, barnfødt her sst og nu i
Viborg, pantsatte til Christen Mollerup en helager, liggende til salig Tøger Jacobsens gård, som han
i arv efter hans salig forældre er tilfaldet, hvilket pantebrev han transporterede til byskriver Jørgen
Madsen.

** Andreis Jørgensen Holst musicus instrumentalis i Randers et afkald. Anders Jacobsen Wander,
tilholdende i Nyborg, gav ham afkald for arv efter hans salig forældre Jacob Sørensen Wander,
forrige instrumentist her sst, og Karen Sørensdatter og hans salig søster Anne Jacobsdatter efter
skiftebrevs indhold, som Andreis Holst har været værge for.

** Mads Jensen Morsing lod læse og påskrive efterskrevne kontrakt indeholdende, at Christen
Nielsen Prim skomager her sst er forligt med Mads Jensen Morsing anlangende den gevalt og
overvold, han har gjort ham, således at Mads Morsing skal betale Antoni Badskær hans badskærløn,
samt betale ham for hans lange ve og smerte, og til bytinget forsikre ham, at han aldrig skal



beskadige ham hans eller hans hus eller nogen ulykke tilføje, hvorefter Mads Jensen mødte og
gjorde afbedelse til Christen Prim og forpligtede sig, at han aldrig skulle tilføje Christen Prim hans
hustru og pårørende nogen fortræd eller skade.

(265)

22/11 1686.

(passerede intet)

29/11 1686.

(266)

** Anne Jensdatter med en opsættelse af bytinget 2/11 sidst forleden stævnede Peder Due her sst for
4 sletdaler, som hun ham lånt har, som han blev tildømt at betale.

** Mads Sørensen skomager i Randers stævnede Birgitte Henriksdatter, Søren Ruttenborgs, for
nogle usømmelige og ærerørige ord, hun skal have sagt, og talte med hendes søster Cathrine,
hvorefter blev fremlagt Christen Lauridsen skrædder i Randers og hans søn Niels Christensen deres
attest, at de hørte nogle gange, at Birgitte Henriksdatter sagde, at Mads Sørensen og hans
husgesinde var noget tyvepak, og andre vidnede, at hun havde sagt, at der var nogle nødder borte fra
hendes loft, dem havde Mads Sørensens børn taget.

(267)

6/12 1668.

** etatsråd Jens Rosen---- til Favrskov hans tjener Anders Villumsen Møller i Ris mølle stævnede
Anders Carlsen borger i Randers som en værge på hans myndling salig Peder Christensen
Svejstrups datter Inger Pedersdatters vegne anlangende hvis, den salig mand er ham skyldig efter
hans efterskrevne obligationer, som var fremvist på skifte efter salig Peder Christensen Svejstrup
13/7 1686, for hvilken gæld var udlagt efterskrevne løsøre, hvorefter blev afsagt, at eftersom
Anders Carlsen, som er Inger Pedersdatters morbror, har ladet en del af samme udlæg
bortauktionere, og dog Anders Villumsen intet vederlag derfor har bekommet, så bør han levere
ham samme udlæg in natura, eller også den forskrevne kapital med renter.

(269)

** Jens Ankersen handelsmand i Randers fordrede dom over Anne Nielsdatter, salig Niels Læsøs
her sst, for 200 sletdaler efter hendes salig mands efterskrevne obligation, dateret 24/9 1683 Niels
Nielsen Læsø egen hånd, hvilken gæld hun blev tildømt at betale.

(270)

** Mads Sørensen skomager i Randers stævnede Søren Jørgensen Ruttenborgs hustru Birgitte
Henriksdatter, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 29/11 sidst afvigte. sagen blev opsat 14 dage.



(271)

** salig Jens Christensen Søndergårds efterleverske Maren Pedersdatter et vidne, og hendes bror
Laurids Pedersen murmester lod stævne Anders Carlsen handelsmand her sst på hans myndling
Inger Pedersdatters vegne anlangende hvis, salig Peder Christensen Svejstrup var hendes salig mand
skyldig, og efterskrevne vidnede, at Jens Søndergård havde leveret Peder Svejstrup 100 lægter, som
han intet vederlag for havde bekommet.

13/12 1668.

** Jørgen Pedersen kobbersmed i Randers lod læse et købebrev, hvormed Bendt Sørensen Benzon
sælger til hans en hans bod på Vestergrave.

(272).

** Maren Nielsdatter i Randers fremlagde et syn på hvis brøstfældighed, som fandtes på den gård,
amtskriver Søren Sørensen har lejet af Maren Nielsdatter.

(273)

** Andreis Jørgensen Holst musicus instrumentalis i Randers fremlagde kopi af en beskikkelse, at
eftersom han er forordnet at være formynder for salig Jacob Trompeters børn, hvilket
formynderskab mest er udlagt i Provstegården, da som Anne Nielsdatter med hendes børn for deres
arvedel for 72 daler deri er interesseret, så formener han, at de tillige med ham vil have deres part
stillet til auktion, dateret 1/10 1685, og fremlagde en beskikkelse angående reparation på samme
gård, hvorpå han ikke havde kunnet få noget svar.

(274)

** Christian Zoega forrige borgmester i Randers stævnede efterskrevne debitorer efter efterskrevne
specifikation, hvorimod blev fremlagt indvendinger. sagen blev opsat 14 dage.

(275)

** borgmester Zoega stævnede Peder Jensen Gerlev her sst for 47 sletdaler, han ham på hans
myndling Anne Johanne Cuurs vegne er ham skyldig, hvorimod mødte Johan Pedersen Gerlev på
sin fars vegne og erbød sig at betale de 47 daler, hvortil borgmester Zoega svarede, at Peder Gerlev
havde annammet det i guld, og skulle derfor betale i guld. sagen blev opsat 8 dage.

(276)

20/12 1686.

** Peder Rasmussen Væver i Randers opsagde til salig magister Sørens søn Søren Sørensen en bod
i Transtræde, han iboer, hvilken han ikke længere vil besidde.

** Jens Tomasen i Hestemølle i Randers stævnede hr Christen Jensen Torsager i Holme anlangende
hvis grove og utilbørlige ord, han har haft 1/12 sidst forleden i hans svoger borgmester Mikkel



Sørensens hus til to hans udsendte med en beskikkelse, anlangende hvis til samme mølles reparation
er anvendt, hvilken beskikkelse han har benægtet og i vred hu i mange stykker sønderrevet og
opbrændt, hvorfor han stævnes for hvis, han er ham skyldig, samt for disse usømmelige forhold,
(277)
og fremlagde samme beskikkelse til hr Christen Jensen Torsager i Holme hr Christen Jørgensen i
Harreslev og borgmester Mikkel Sørensen og deslige Søren Andersen Bay rådmand angående hvis,
han på deres vegne havde bekostet på møllen 1680-1684 samt hans løn, og beskikkelsesmændene
vidnede, at hr Christen Torsager tog beskikkelsen rev den i stykker og kastede den på ilden og
sagde, den ville han skide i, hvorimod blev fremlagt hr Christen Torsagers indlæg, at Jens Tomasen,
den møllerknægt, bør stævne ham for sin provst, hvor hr Christen agter at gøre ham til en løgner og
et skarn og til en tyv.

(278)

** Maren Pedersdatter, salig Jens Søndergårds, stævnede Anders Carlsen, som en værge, på salig
Peder Svejstrups datter Inger Pedersdatters vegne anlangende hvis, salig Peder Svejstrup til salig
Jens Søndergård skyldig er blevet, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 6/12 sidst forleden, og
derefter fremlagde et udtog af skiftebrevet anlangende hvis efterskrevne løsøre er udlagt til samme
fordring, hvilken saggivelse han blev tildømt at betale på sin myndlings vegne.

(279)

** Andreis Jørgensen Holst musicus instrumentalis i Randers stævnede Anne Nielsdatter salig
Laurids Christensen Mollerups og hendes sønner Christen Lauridsen og Niels Poulsen Mollerup
angående regnskab angående Provstegården, som de med hans myndling skal være interesseret i,
som han har anvendt nogen reparation på, hvorpå blev udnævnt uvillige mænd dem at imellem
regne.

(280)

** Maren Nielsdatter, salig borgmester Niels Jacobsens datter, fordrede dom over Jørgen Henriksen
Garver her sst for resterende husleje af hendes gård, hvorimod Jørgen Henriksen fremlagde
modregning, hvorefter blev afsagt, at de bør straks med hverandre at komme til afregning.

(1)

** i denne tingbog er 286 nummererede igennemdragne blade.

** sandemænd 1687.

(2)

10/1 1687.

** hr Søren Hansen Ølgod hans søn Christoffer Sørensen stævnede Laurids Eriksen på Estruplund
imod vidne anlangende hans banden og eder, samt efterskrevne vidner, der iblandt tolder Henrik
von Hatten og hans kæreste Engel Koops Henrik Koop og hans kæreste Lisbet Cuurs, og talte med
hendes søster Anne Cathrine Cuurs, Søren Lauridsen bådsmands hustru Anne Jensdatter, hvorefter



Rudolf Roes forrige rådmand hans tjener Gert Siepke og andre, der iblandt salig Mikkel Madsens
enke Anne Nielsdatter, vidnede, at de havde hørt Laurids Eriksen bande, men det han bandede på,
havde han efterkommet som en ærlig mand.

(3)

** Jens Madsen Skipper handelsmand her sst lod læse et købebrev, hvormed Christen Lauridsen
Mollerup sst skøder og sælger til ham den gård med tilliggende have, han påboer.

** Anders Carlsen fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 4
uger.

** Anders Carlsen et vidne. efterskrevne vidnede, at de havde været i hans hus for at høre hvad
svar, han gav de beskikkelsesmænd, som 26/6 var hos ham, og da gav han dem intet andet til svar,
end han bad den sidde ned, til hans kone kom, for han kunne ingen besked give dem før.

(4)

** Niels Pedersen Svane fordrede dom over efterskrevne debitorer. sagen blev opsat 4 uger.

** Christian Zoega, forrige borgmester her sst, med en opsættelse 13/12 sidst afvigte stævnede
efterskrevne debitorer, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld.

(5)

17/1 1687.

** Iver Nielsen Rodskov handelsmand her sst et afkald. Søren Andersen Mammen sst på sin hustru
Anne Jørgensdatters vegne og på salig Laurids Envoldsens hustru Johanne Jørgensdatters vegne,
Søren Sørensen skipper på sin hustru Kirsten Jørgensdatters vegne Søren Nielsen i Hadsten mølle
på sin salig hustru Bodil Jørgensdatters og deres fælles børns vegne, som er Jørgen Sørensen Niels
Sørensen Maren Sørensdatter Kirsten Sørensdatter Anne Sørensdatter, gav ham afkald for al den
arv, som de arveligt kunne tilkomme efter Iver Nielsens hustru, deres hustruers salig søster, Else
Jørgensdatter.

(6)

** Jens Madsen Skipper handelsmand her sst et afkald. Søren Andersen Mammen sst på sin hustru
Anne Jørgensdatters vegne og på salig Laurids Envoldsens hustru Johanne Jørgensdatters vegne,
Søren Sørensen skipper på sin hustru Kirsten Jørgensdatters vegne Søren Nielsen i Hadsten mølle
på sin salig hustru Bodil Jørgensdatters og deres fælles børns vegne, som er Jørgen Sørensen Niels
Sørensen Maren Sørensdatter Kirsten Sørensdatter Anne Sørensdatter og Iver Jensen på sin salig
hustru Else Jørgensdatters vegne gav ham afkald for al den arv, som de arveligt kunne tilkomme
efter hans salig hustru, deres hustruers salig søster, Maren Jørgensdatter.

** Hans Pedersen Schønning handelsmand her sst fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er
ham skyldig. sagen blev opsat 6 uger.



(7)

** Tøger Jacobsen her sst stævnede Hans Pedersen Schønning på hans egne og hans stedbørns
vegne for dom, og talte med hans hustru Eva Hansdatter, at såsom Hans Pedersen søgte ham for
noget, han skulle være skyldig blevet til hans formand salig Knud Jensen, så har de i oktober 1683
gjort regnskab med hverandre, og den salig mand blev ham skyldig 5 rigsdaler. sagen blev opsat 14
dage.

** Rudolf Roes, forrige rådmand her sst, fordrede dom over efterskrevne gældnere. sagen blev
opsat 4 uger.

(8)

** Peder Vognsen snedker her sst stævnede Else Sørensdatter, salig Laurids Hansens, for dom
anlangende hvis, hun er ham skyldig efter hendes obligation lydende på 16 sletdaler, hvorfor hun
pantsætter ham skødet på hendes hus, dateret 30/3 1685 Else Sørensdatter egen hånd og til
vitterlighed hendes bror Søren Sørensen Meyer ?, hvilken gæld hun blev tildømt at betale.

24/1 1687.

** Jens Pedersen Karmark rådmand fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig.
(dom ikke indført)

(11)

31/1 1687.

** Maren Nielsdatter, salig borgmester Niels Jacobsens datter her sst, fremlagde en stævning kontra
amtskriver Søren Sørensen, anlangende syns opkrævelse til syn over hendes gård på Storegade, som
han imod hendes vilje har ladet besidde, hvor der er indlagt en stor del skattekorn på lofterne
stuerne og i husene, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn

(13)

** Jens Jensen guldsmed her sst fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen
blev opsat 4 uger.

** magister Peder Carstensen rektor i latinskolen her sst fordrede dom over efterskrevne debitorer.
sagen blev opsat 4 uger.

(14)

7/2 1687.

** Christian Zoega, fordum borgmester her sst, stævnede Jens Christensen, forpagter på Lundgård,
og hans folk imod vidner angående 16 øksne, som han havde på foder, som var forsultede, idet Jens
Christensen havde ladet dem gå på den skarpe lyngmark, og efterskrevne vidnede derom.



(15)

** hr Christen Sørensen i Tved fordrede dom over hans svogre Gregers Tomasen Speitzer og
Jørgen Henriksen garver her sst for hvis, de er ham skyldig, nemlig Gregers Speitzer for 44 sletdaler
på Tved kirkes vegne for kirkens korn, og Jørgen Henriksen for 77 sletdaler, som hans kæreste for
korn og andet af ham bekommet har. sagen blev opsat 4 uger.

(16)

** Niels Pedersen Svane her sst med en opsættelse 10/1 sidst forleden stævnede efterskrevne imod
dom for hvis, de til hans salig far kan restere, som de blev tildømt at betale.

(17)

** Andreas Jørgensen Holst og Adam Jespersen Muus her sst, KM privilegerede instrumentister i
Århus stift, fremlagde en attest, at underskrevne var 23/1 1687 udskikket at opvarte ved Christen
Badskærs bryllup i vester Alling, hvor de to fuskere opvartede med bas og fiol, hvilket de forbød
dem, og fremviste KM benådningsbrev af 22/9 1670, hvortil de sagde, hvad har i her at bestille, går
i ikke ud af døren, skal djævlen føre jer ud, og for slige deres trusler nødtes de til gården at kvittere,
og lade dem med deres instrumenter opvarte.

** Jens Karmark rådmand her sst lod protokollere et skøde, hvormed Otte Lutchen organist sst
sælger og skøder til ham en staldgård med hosliggende frugthave uden Nørreport, som salig Niels
Jensen byfoged ejede, og han bad hans svogre Christian Lemmiche, forrige rådmand i Mariager, og
Jens Nielsen byfoged her sst med ham at underskrive.

14/2 1687.

** Jens Madsen Skipper her sst lod læse et købebrev, hvori Christen Lauridsen Mollerup sælger og
skøder til ham den gård med tilliggende have, som han påboer liggende på Vestergrave, hvorefter
han skødede gården til Jens Madsen.

(18)

21/2 1687.

** Christen Bartolomeusen pottemager her sst fordrede dom over salig Jens Nielsen Skippers
hustru, Anne Lauridsdatter sst, for 8 daler, som hendes salig mand resterede med for flæsk, han
bekom 1686. sagen blev opsat 14 dage.

(19)

** Anders Madsen Vagt her sst lod læse og påskrive et skøde, hvormed Peder Jensen Gerlev skøder
til ham den søndre halvpart af det hus, liggende norden for hans gård, underskrevet Peder Jensen
Gerlev og til vitterlighed to af hans børn Johan Pedersen Gerlev Jens Pedersen Gerlev, hvorefter
han for retten skødede samme hus til Anders Madsen.

(20)



** Jens Karmark rådmand her sst stævnede Johan Steenbeck til Kellerup, forrige borgmester i
Randers, anlangende ritmester Lindstorfs indkvartering, samt forrige borgmester og råd, og
fremlagde sit indlæg, at da Johan Steenbeck skal have udgivet nogle indkvarteringspenge på byens
vegne 1676, som efter en kommissariedom ham igen af byens indvånere skal gives, hvorfor han
begærer, at indkvarteringsrullen må fremvises, hvoraf kan sees, at en del af indbyggerne var fri for
indkvartering, i særdeleshed borgmester og råd, de bedste formuende mænd, og han tror ikke, det er
KM vilje i slige ufredstider, som da var den hårdeste fejde, vi havde med de svenske sidst, i slig en
forarmet, den bedste del afbrændt, og liden ringe by, så de bedste folk dog har sat fri for
indkvartering, og ladet andre svare og betale indkvarteringspenge, hvorefter der blev afsagt, at da
borgmester og råd ikke for indkvartering kunne være forskånet, da bør de ligne det således imellem
vedkommende magistraten og andre, der for indkvartering på de tider har været forskånet, på det,
den ene må bære byrden med den anden.

(21)

** Jørgen Madsen byskriver lod protokollere et skøde, hvormed Simon Sørensen skrædder i Sael på
sin hustru Anne Pedersdatter samt hendes bror Peder Pedersen bødker og søster Dorte Pedersdatter
Påske sst deres vegne, og Peder Iversen smed borger i Randers på egne og medsøskendes vegne
sælger til ham deres anpart, de er arveligt tilfaldet i den halve gård i Randers, salig Maren
Sørensdatter, salig Anders Jensen Bjerregravs, påboede og afdøde, såvel den anpart, de er berettiget
i den halve gård, som salig Niels Jacobsens hustru påboer, efter skiftebrev 10/5 1686.

(22)

28/2 1687.

** Laurids Nielsen borger her sst et skøde, hvormed Maren Christensdatter, salig Christen Nielsen
Prims fordum skomager i Randers, hans efterleverske og hendes børn og svogre Christen
Christensen af Visborg på egne vegne Rasmus Nielsen Brændevin skomager her sst på sin hustru
Johanne Christensdatters vegne og Peder Ingvardsen på sin hustru Maren Christensdatters vegne
sælger og skøder til ham to staldgårde.

(23)

** Niels Nielsen Bay handelsmand her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Morten Tygesen,
forrige rådmand kendes, at eftersom hans svoger hr Christen Jensen Torsager, sognepræst til
Holme, har overladt ham den anpart i Morten Tygesens gård, han arveligt er tilfaldet efter hans
svigerfar og mor salig Mikkel Tygesen, fordum borger her sst, og salig Anne Hansdatter Benzon, så
sælger han til Niels Nielsen Bay hans anpart i den gård, han iboer.

** Anders Carlsen handelsmand her sst med en opsættelse 10/1 sidst forleden stævnede
efterskrevne saggivere imod dom for deres gæld, som de blev tildømt at betale.

(24)



** Hans Pedersen Schønning med opsættelse 17/1 sidst forleden fordrede dom over indstævnede
gældnere, hvorimod blev fremlagt indlæg, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld, på nær
præsterne, som først skal søges ved deres rette forum.

** Søren Jensen, borger her sst, fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen
blev opsat 4 uger.

** Christen Mortensen her sst lod udvise Niels Lassen Yttrup skomager sst af den våning, han
iboer.

7/3 1687.

(25)

** Niels Pedersen Lueskrædder fordrede dom over Christen Pedersen Vestrup her sst for 5 sletdaler
efter hans obligation, dateret København 22/9 1686, til Mogens Poulsen borger i København, som
han blev tildømt at betale.

** Niels Lueskrædder fordrede dom over efterskrevne debitorer for hvis, de til ham resterer på
deres skatter for 1686, som de blev tildømt at betale inden 15 dage, eller derefter at ske indvisning
ved nam og vurdering i deres hus bo gods og bedste formue.

(26)

14/3 1687.

** Peder Carstensen, rektor i den latinske skole, med opsættelse 31/1 sidst afvigte stævnede
efterskrevne inden og udenbys saggivere, som blev tildømt at betale deres gæld.

(27)

** Jens Jensen guldsmed her sst med en opsættelse 31/1 sidst afvigte stævnede efterskrevne
udenbys debitorer for dom, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld.

(28)

21/3 1687.

** Lene Jensdatter, Anders Carlsens, stævnede Søren Jørgensen Ruttenborg, i hans hustrus søster
Anne Henriksdatters påhør, for at efterkomme landsdommeres dom imellem dem, angående nogen
tvistighed, hvorfor han skulle bede om forladelse, hvortil han svarede, at han havde intet set komme
derom. sagen blev opsat 8 dage.

30/3 1687.

** assessor Arnold Dyssel til Elkær stævnede oberst Hans Friis på Hevringholm imod vidner og
syns afhjemmelse anlangende hans øksne, han har haft til foders på Hevringholm, hvorefter blev
fremlagt skriftlige attester om deres dårlige foderstand, og hvorledes de var medhandlet, hvortil



Hans Friises tjener Knud Christensen svarede, at omtalte øksne gik 3 dage i gården, indtil deres
egne øksne var borte, før de blev indbundet.

(30)

** Søren Jensen, handelsmand her sst, med en opsættelse 28/2 sidst forleden stævnede Jens
Mikkelsen tømmermand sst imod dom for 12 sletdaler, som han er ham skyldig, som han blev
tildømt at betale.

4/4 1687.

** Mogens Skov, KM apoteker her sst, lod protokollere et skøde, hvormed Hans Bendtsen til
Skærsø landsdommer på sin mor Johanne de Hemmer og egne vegne sælger til ham en gård i
Randers, som hans salig far borgmester Mads Hansen iboede og afdøde.

(31)

11/4 1687.

** Jens Pedersen Karmark rådmand her sst på salig borgmester Mads Poulsens børns og arvingers
vegne et afkald. Søren Jensen med fuldmagt af Maren Nielsdatter sst gav hendes salig svoger Mads
Poulsens arvinger afkald for hendes fædrene arv, som han havde haft under værgemål.

** Henrik Koop handelsmand her sst fordrede dom over Peder Knudsen sst for gæld efter hans
obligation, som han er ham skyldig på hans myndling Anne Cathrine Cuurs vegne, hvorfor han har
sat ham til underpant to agre, og fremlagde samme obligation, dateret 11/12 1685, hvorpå han blev
tildømt at betale sin gæld.

(32)

18/4 1687.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg lod forkynde en advarsel til byens indbyggere, at de
holder deres kvæg af Dronningborg ladegårds mark og eng.

(33)

** Andreas Holst trompeter fremlagde en beskikkelse til hans kollegiebror Adam Muus, eftersom
han ikke efter hans begæring ville rejse med til Vissing for at opvarte ved et bryllup, hvortil han gav
til svar, at han var forskrevet til en instrumentist i Ålborg stift, hvor han havde fortjent 6 sletdaler,
hvoraf han havde skikket Andreas Holst 3 sletdaler.

** Lene Jensdatter lod fremlægge en dom af Viborg landsting 26-27/1 sidst forleden, samt en
fuldmagt til hendes svoger Jørgen Henriksen, hvorefter Søren Jørgensen Ruttenborg efter dommen
betalte til ham 6 rigsdaler, og gjorde afbedelse for alt hvis, han sig imod Lene Jensdatter havde
forseet.



** borgmester Christian Zoega stævnede hans forrige tjener Anders Jensen Krag for vidner
anlangende hvis, han til borgmesteren kan skyldig være, men han var ikke mødt.

(34)

25/4 1687.

** Niels Madsen Tved, handelsmand her sst, lod protokollere et skøde, hvormed Anders Poulsen
Bay sst sælger og skøder til hans fætter Niels Tved et stykke jord af hans have ved hans staldgård,
og han har bedt sin bror Søren Andersen Bay rådmand sst og sin bror Laurids Nielsen borger sst
med sig at underskrive.

** Niels Lauridsen Mollerup her sst på sin mor Anne Nielsdatters vegne fordrede dom over Niels
Egidiusen til Nørtorp for 30 rigsdaler, som han er blevet skyldig efter hans obligation til salig Jens
Lauridsen Mollerup, dateret 30/1 1682, som han blev tildømt at betale.

(35)

** Søren Andersen Bay fordrede dom over Anne Tobiases, bagerkone her sst, som er bortrømt af
byen, for hendes resterende husleje fra 1685-1687, som hun blev tildømt at betale.

2/5 1687.

** borgmester og råd lod protokollere en panteforskrivning, hvori Mikkel Sørensen, forrige
borgmester her sst, gør vitterligt, at han er dem skyldig 100 rigsdaler, som er de penge, som salig
Niels Jacobsen, fordum rådmand sst, har givet til en lørdags aftensangs prædiken i skt Mortens
kirke, hvorfor han pantsætter hans boder i Rossens gård, dateret 24/5 1683.

(36)

** Christen Christensen hjulmand her sst fordrede dom over Peder Ingvardsen skomager sst for 9
mark, han er ham skyldig. opsat 14 dage.

** Mads Sørensen skomager her sst fremlagde et tingsvidne af bytinget 29/11 sidst afvigte, hvor
han stævnede Birgitte Henriksdatter, Søren Ruttenborgs, og talte med hendes søster Cathrine, for
nogle usømmelige og ærerørige ord, og stævnede Christen Lauridsen skrædder og hans kæreste
Anne Nielsdatter og søn Niels Christensen for at vidne, og efterskrevne vidnede, at hun havde kaldt
Mads Sørensen og hans husgesinde for noget tyvepak, der havde taget nødder på hendes loft,
hvorefter hun fremkom og erklærede Mads Sørensen hans hustru og børn, og hun vidste intet andet
med dem end alt, som det som ærligt og godt kunne være.

(37)

** Rudolf Roes forrige rådmand her sst med en opsættelse 17/1 sidst afvigte stævnede efterskrevne
debitorer for dom for hvis, de ham skyldig er, og fremlagde obligationer, udgivet af hr Hans
Pedersen, sognepræst til Falslev, daterer 12/11 1685 og af hr Christen Mikkelsen Billum,
sognepræst til Veggerslev og Villersø sogne, dateret 2/10 1684, hvilken gæld de blev tildømt at
betale.



(38)

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, fremstod med sin slegfredsøn Christen Andersen
prokurator af Bergen i Norge, hvis mor er Mette Madsdatter, Anders Madsens handelsmand i
Middelfart, og lagde sin hånd på sin søns hoved og forkyndte ham for sit barn at være med de ord
tillagt, at han holdt ham så som for sit ægte barn, og lyste ham i kuld og køn, i arv og lod, som sit
ægte barn.

9/5 1687.

** Anders Jensen Jern skomager her sst lod læse og påskrive et skriftligt syn på den brøstfældighed,
som fandtes på den bod, Anders Poulsen Bay tilhørende, hvilken Anne Tobiases er frarømt.

(39)

** Jens Jørgensen, tjenende Rudolf Roes her sst, stævnede Karen Rasmusdatter Neffs imod vidner
at påhøre, og KM byfoged Jens Nielsen vidnede, angående de ord, som faldt imellem ham og den
kvinde, han havde besovet, nemlig Karen Rasmusdatter, og da sagde hun, at Jens Jørgensen ikke
havde lovet hende ægteskab, og hun ville hellere lade sit hoved fraslå, end hun ville ægte ham.

18/5 1687.

** byfoged Jens Nielsen stævnede Birgitte Christensdatter Maren Andersdatter Polakkers og Anne
Lauridsdatter her sst for at vidne om en kvinde Maren Gregersdatter, som for kort tid siden
druknede i noget vand, kaldes lille Skærigennen, hvorefter de vidnede, at de tjente hos hende, og
hun har været svag siden sidst afvigte jul.

(40)

** Søren Andersen Bay rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne debitorer, som blev tildømt
at betale deres gæld inden 15 dage, eller han efter dets forløb at have indvisning.

23/5 1687.

** Peder von Sprechelsen fordrede dom over Christen Christensen hjulmand her sst og hans hustru
Margrete Eriksdatter for 3 rigsdaler for okse og flæskeskat, som deres svoger David Oldermand
havde annammet i Skern birk på von Sprechelsens vegne og leveret hende, som hun ikke fra sig vil
levere, hvilket hun blev tildømt.

(41)

30/5 1687.

** borgmester og råd her sst lod fremlægge et skriftligt syn på hvis brøstfældighed og skade, der
befindes på Sønderbro.

(42)



6/6 1687.

** borgmester og råd lod stævne Tomas Pedersen Karmark konsumptions forvalter og efterskrevne,
som tilforn har synet byen, for synsmænds opkrævelse til at syne byens indhegning, og stævnede
efterskrevne synsmænd, hvorefter Anders Sørensen Bay fremlagde et indlæg.

(43)

** salig doktor Laurids Jespersens efterleverske her sst lod læse og påskrive en landstings
varselsseddel til salig doktor Laurids Jespersens kreditorer at møde til skifte 9/6.

** Tomas Pedersen Karmark konsumptionsforvalter lod læse og påskrive et syn på byens
indhegning og lukkelse, som på adskillige steder er slet.

(45)

13/6 1687.

** Niels Pedersen Svane her sst fremlagde en obligation, som hans salig far Peder Nielsen, forrige
borgmester, havde udgivet til salig magister Søren Hansen Bendtsens arvinger, på 100 rigsdaler,
dateret 30/8 1685, og dernæst fremlagde en kvittering af Jesper Sørensen Bendtsen for hans og
søskendes arv efter deres salig mormor Karen Nielsdatter, salig Jesper Lauridsens, forrige
borgmester sst, som Peder Nielsen i nogle år havde haft under forvaltning, med fuldmagt af hans
søskende, underskrevet A S Benzon H S Benzon B S Benzon S S Benzon og Christen Sejersen.

** Anders Christensen forrige rådmand her sst fremlagde et bevis på sine boder på Vestergrave,
som han har tilforhandlet sig på auktion 1/12 1685, som Peder Rosenørn på sin plejesøn Oluf
Lassen Worms vegne har ladet bortauktionere.

(47)

** (fortsat fra ikke bevaret blad) og bedt hans svoger toldbetjent Hans Jespersen til vitterlighed at
underskrive, Jacob Hansen Værum Hans Jespersen.

20/6 1687.

** borgmester og råd lod stævne Tomas Pedersen Karmark konsumptions forvalter her sst for syn
på Randers by, og efterskrevne synsmænd afhjemlede deres syn på hvorledes byen er indhegnet og
indelukket.

(51)

27/6 1687.

** borgmester Christian Zoega stævnede hans forrige dreng Anders Jensen Krag på Visborggård for
dom for hvis, han er ham skyldig, som er 8 daler, og for han ulovligt er undveget af hans tjeneste,
og han fremlagde et tingsvidne af bytinget 18/4 1687. opsat 14 dage.



(52)

** Niels Pedersen Lueskrædder her sst stævnede Jochum Adamsen og Peder Glas sst for vidner
anlangende 50 sider flæsk, de havde indtaget her ved broen og var uskadt, og efterskrevne, som
sejler med Daniel Mikkelsen sst, vidnede, at da samme flæsk kom til skuden med Maren
Jespersdatters pram, da var det skamferet, og skåret et stykke af hver side for ved boven.

4/7 1687.

** Tomas Pedersen Karmark, konsumptionsforvalter her sst, stævnede Christen Pedersen i Romalt
med flere for vidne angående noget, som uden konsumptions erlæggelse er kommet ind i byen, og
efterskrevne vidnede om laks ørred og andet, som er kommet ind i byen, men ikke gennem portene.

(53)

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, lod protokollere et købebrev, hvormed Frands Roede i
København skøder og sælger til ham et lidet stykke øde jordsmon, liggende udenfor salig Jens
Christensens kålhave.

** Frands Sørensen i Frisenvolds fiskerhus fordrede dom over Laurids Bertelsen felbereder her sst
for 2 rigsdaler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(54)

** Hans Pedersen Schønning, handelsmand her sst, fordrede dom over Christen Lauridsen Mollerup
sst for 16 sletdaler. sagen blev opsat 8 dage.

** Rudolf Roes, forrige rådmand her sst, fordrede dom over efterskrevne indenbys debitorer. sagen
blev opsat 4 uger.

** salig borgmester Mikkel Sørensens arvinger her sst lod læse og påskrive en landstings
varselsseddel til hans kreditorer at møde til skifte.

11/7 1687.

** Henrik Danielsen Block her sst lod protokollere et skøde, hvormed Jørgen Madsen byskriver
sælger og skøder til ham en våning ved Sønderbro.

(55)

** Albret Sejer politiinspektør her sst stævnede hans forrige tjener Anders Fisker for vidner, og
efterskrevne vidnede, at han havde sagt, at politimesteren havde gjort imod ham som en skælm.

** Niels Pedersen Lueskrædder her sst stævnede Jochum Adamsen og Peder Jørgensen Glas sst for
vidner, og efterskrevne vognmænd vidnede, at da de leverede de 50 sider flæsk på Maren
Jespersdatters pram, da var det uskadt, og Kirsten Sørensdatter, som tilforn har tjent Niels Pedersen
Lueskrædder, og Niels Pedersens halvsøster Margrete Poulsdatter Spliid, vidnede, at Peder Glas



havde sagt, at han ville forenes med Niels Pedersen om samme flæsk for hans kones og små børns
skyld, og sagde, at de havde taget nogle stykker af flæsket.

** Henrik Johansen Koop lod protokollere et udlæg, som er sket, efter dom af bytinget 11/4 sidst
afvigte, i Peder Knudsens hus, hvor der blev udlagt og vurderet som efterfølger.

(56)

** Hans Christoffersen Grønberg lod protokollere en obligation, hvormed Peder Knudsen her sst
kender sig at være skyldig Anders Christensen rådmand sst 100 rigsdaler, dateret 1/1 1671, Peder
Knudsen egen hånd, hvilken obligation var transporteret til Hans Grønberg.

** Hans Grønberg lod protokollere en dom af bytinget 12/6 1686, hvori Peder Knudsen sst er
tildømt at betale ham 100 rigsdaler.

** Hans Grønberg lod protokollere en obligation, hvori Peder Knudsen vitterlig gør, at han er hans
svoger Hans Christoffersen Grønberg skyldig 99 rigsdaler, dateret 11/6 1685, Peder Knudsen.

(57)

18/7 1687.

** Niels Pedersen Lueskrædder her sst lod protokollere et skødebrev, hvori Jens Christensen
Vegerslev, rådmand i Århus, gør vitterligt, at han på hans svoger Peder Spliid i London hans vegne
til Randers byting har ladet forhverve dom 30/5 1681 over Hans Mikkelsen Bendtsen, nu
residerende i København, angående hans veksel på en sum penge, han var ham skyldig, som er 197
rigsdaler, hvorfor han er indlagt i Hans Mikkelsen Bendtsens halvgård i Dytmærsken, hvilken gård,
han er arveligt tilfaldet i søskendeskifte efter hans salig forældre Mikkel Tygesen, fordum
borgmester sst, og Anne Hansdatter, og nu sælger og skøder han til Niels Pedersen Lueskrædder
hvis, hans svoger er berettiget i samme gård.

** Niels Eriksen her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Anders Andersen Gesing, nu
værende hos sin morbror Mikkel Andersen i Fladbjerg, skøder og afhænder til ham en halvgård i
Hovmeden, som er ham arveligt tilfaldet efter hans salig forældre salig Anders Jensen Gesing og
salig Anne Andersdatter, dateret 4/3 1587 Anders Andersen Gesing.

(58)

** landsdommer Bendtsen til Skærsø fordrede dom over Peder Knudsen, handelsmand her sst, for
16 rigsdaler efter hans obligation af 8/1 1683, som han blev tildømt at betale.

** Albret Sejer, inspektør over politiet, fordrede dom over hans forrige tjener Anders Jensen Fisker
her sst for nogle utilbørlige ord, han har sagt. sagen blev opsat 3 uger.

(59)

** Niels Pedersen Lueskrædder, handelsmand her sst, fordrede dom over Jochum Adamsen og
Peder Jørgensen Glas sst for et stort parti flæsk, han uskadt har leveret dem på Maren Jespersdatters



pram, som de skulle udføre til Daniel Mikkelsens skude, efter tingsvidne 11/7 sidst afvigte, som
skal være skamferet efter tingsvidne 27/6 sidst afvigte, og fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 4
uger.

25/7 1687.

** Laurids Nielsen her sst lod læse en stævning til Frands Roede af København, af hvem han har
købt et stykke jordsmon, hvorfor han har ladet det syne, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(60)

** Hans Christoffersen Grønberg her sst et afkald. Peder Sørensen Møller i Randers på sin kæreste
Karen Jensdatters vegne gav ham afkald for hendes arv efter hendes salig forældre Jens Jensen og
Anne Olufsdatter, som Hans Grønberg har haft under værgemål.

(61)

1/8 1687.

** Mads Pedersen skrædder lod protokollere et skøde, hvormed hr Christen Sørensen Schrøder i
Tved på egne, og med hans hustru Anne Madsdatters samtykke sælger og skøder til ham en
halvgård i Randers.

(62)

** Christian Zoega, forrige borgmester, ned en opsættelse af 27/6 sidst afvigte stævnede hans
forrige dreng Anders Krag for hvis, han er ham skyldig, og for han af hans tjeneste ulovligt skal
være undveget, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 18/4 1687, hvorpå blev afsagt, at Anders
Krag bør betale 8 daler, og for sin ulovlige undvigelse at lide efter loven.

** Rudolf Roes, forrige borgmester her sst, med en opsættelse af 4/7 sidst afvigte stævnede
efterskrevne debitorer imod dom for hvis, de er skyldig, som de blev tildømt at betale.

(63)

8/8 1687.

** Niels Pedersen Viborg skomager her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed hr Hans
Olufsen, sognepræst til Gråbrødre sogn, med fuldmagt af hr Søren Olufsen Ørsted, præst i
Frederiksborg, sælger til ham den anpart, Søren Ørsted er berettiget, og arveligt tilkommer i den
halve gård i Hovmeden, som hans salig far hr magister Oluf Sørensen Ørsted, fordum latinske
skolemester her sst, tilforn iboede og afdøde.

(64)

** Niels Pedersen Viborg lod protokollere et skødebrev, hvormed underskrevne sælger og afhænder
til ham den anpart, samtlige søskende er berettiget i den halve gård, som salig magister Oluf
Sørensen Ørsted iboede, dateret 31/3 1687 B J Bendtsen J J Bendtsen.



** hr Simon Hansen Måler, hospitalspræst her sst, fremlagde en kaldsseddel kontra
hospitalsforstander Johan Peder Piper, hans præstebolig angående, og Kaj Henrik Piper borger her
sst vidnede, at han ved hr Simons ankomst gik efter hans stedfar Anders Mogensens begæring hen
og viste hr Simon det hus, han skulle bo i, og andre vidnede, at samme hus har tre præster hr Anders
Pedersen Damphius hr Frederik Piper og hr Mikkel Merche næst før ham beboet, og der blev
fremlagt en attest, at samme hus blev bygget af hans formand salig Christen Jensen Volstrup af
hospitalets middel, og beboede det selv til 1687, da han selv flyttede derind og boede deri til 1671,
da salig hr Anders Damphius blev hospitalspræst, underskrevet 8/8 1687 A M Grove, hvorefter blev
fremlagt Johan Peder Pipers indlæg, at huset tilhører hospitalet, og præsterne, der har boet deri
siden 1671, har betalt husleje deraf.

(66)

** borgmester og råd lod læse og påskrive et forbud, at eftersom der begås stor uskikkelighed imod
KM lov, idet en part af borgerskabet bortlejer en part af deres agre og byens jord i marken til
fremmede udenbys boende bønder, som afgrøden bortfører, de fattige byens indbyggere til største
skade, som det gerne ville leje, så forbydes, at ingen borgere efter denne dag at bortleje af deres
eller byens markjord, og enhver udenbys boende nogen afgrøde af byens marker at bortføre, såfremt
de ikke vil lide derfor.

(67)

** Christian Zoega, forrige borgmester, fordrede dom over efterskrevne, som blev tildømt at betale
deres gæld.

15/8 1687.

** Hans Pedersen Schønning med en opsættelse 4/7 sidst afvigte stævnede Christen Lauridsen
Mollerup her sst for dom for 16 sletdaler, på hans myndlingers vegne, hvorimod Christen Mollerup
protesterede og formente, at Hans Schønning burde fremlægge hans salig formand salig Knud
Jensens bog, som nu blev fremlagt, hvortil Christen Mollerup fremviste en afregning med Knud
Jensen fra 1679, samt hans skriftlige indlæg, og gjorde sin ed, at han var ham kun skyldig 6 mark,
som Hans Schønning annammede.

(68)

** Peder Rasmussen Ungermand lod protokollere et skødebrev, hvormed Morten Pedersen Hinge
handelsmand her sst med sin hustrus samtykke sælger og skøder til ham hans ejendom i Østergrave.

(69)

** Niels Pedersen Svane her sst lod læse og påskrive et skriftligt syn på et stykke hus i hans gård,
hvor leder og stolper var forrådnet, formedelst møg og skarn, som i Søren Bays gård til samme hus
var opkastet, og for dets brøstfældigheds skyld skal huset af nyt at opsættes, hvilket syn er sket i
Søren Bays søn Anders Sørensen Bays hos og overværelse.

22/8 1687.



** Christen Mortensen rebslår her sst fordrede dom over efterskrevne, der iblandt Maren
Pedersdatter salig Jens Søndergårds, Else Sørensdatter salig Laurids Hansens, Else Christensdatter
Jacob Hansen felbereders hustru 1 rigsdaler, som hendes salig mand Mikkel felbereder lånte,
hvorimod mødte på Maren Pedersdatters vegne hendes bror Laurids Pedersen. opsat 4 uger.

(70)

** Peder Pedersen møller i Hvide mølle stævnede orgemesteren angående, han har fisket i graven
på volden. sagen blev opsat 14 dage.

29/8 1687.

** Niels Jacobsen Prim borger her sst lod læse og påskrive et skøde, hvormed Niels Pedersen
Lueskrædder sst sælger og skøder ham den anpart, som han på hans salig hustru Anne Madsdatter
Albæk og hans to børn Peder Nielsen og Maren Nielsdatters vegne efter skiftebrev 18/2 1686 er
tilfaldet efter deres salig morfar Mads Jensen Albæk og deres mormor Else Jensdatter Albæks i den
halve gård, som Niels Jacobsen Prim nu iboer, og salig Else Jensdatter Albæks tilforn iboede og
afdøde.

(71)

** Peder Rasmussen væver her sst fremlagde et skødebrev, hvormed Søren Sørensen Bendtsen
sælger og skøder til ham en bod i Transtræde, hvorefter han her for retten skødede den til ham.

(72)

** Albret Sejer, inspektør over politiet, hans fuldmægtig Peder Pedersen møller, med en opsættelse
18/7 sidst afvigte stævnede Anders Jensen Fisker imod dom for nogle utilbørlige ord, han har sagt,
Albret Sejer ære angående, efter tingsvidnes indhold af bytinget 11/7 sidst afvigte, hvori vidnedes,
at Anders Fisker havde sagt, at politimesteren havde gjort imod ham som en skælm, men da var han
ganske drukken, hvorimod Anders Fisker ved ed benægtede, at han aldrig ved at have talt Albret
Sejer noget for nær, hvorefter blev afsagt, at da ordene var talt i drukkenskab, bør de ikke at komme
Albret Sejer på hans gode navn og ære til forklejning, og Anders Fisker, hvoraf sagen er forårsaget,
at betale til processens omkostning 2 rigsdaler.

(73)

5/9 1687.

** Iver Nielsen Rodskov her sst lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Jens Nielsen Bager,
barnfødt i Randers, nu værende på Tvilum, sælger til ham den halve gård på Brødregade, hans salig
far Niels Jensen Bager iboede og afdøde med tilliggende have, hvorefter den blev ham tilskødet.

(75)



** Laurids Jensen Vitten her sst fordrede dom over Hans Knudsen handskemager sst for hvis, han
er ham skyldig efter regning for gods og varer, han har haft indskibet med ham, nemlig 13 daler,
som Hans Knudsen tilbød at betale, hvorfor sagen blev opsat 14 dage.

12/9 1687.

(passerede intet)

19/9 1687.

** Christen Mortensen rebslår her sst stævnede Maren Pedersdatter, salig Jens Christensen
Søndergårds, for vidner at påhøre, og Christen Rebslår vidnede ved ed, at han, 3 uger før salig Jens
Søndergård døde, var hos ham på hans bror lille Christen Mortensens vegne, da svarede han og
hustru, at gælden skulle blive betalt, og Anne Mortensdatter vidnede det samme, hvortil Laurids
Pedersen murmestersvend på hans søsters vegne svarede, at gælden skulle have været fordret på
trødingsdagen, og salig Jens Søndergård var sanseløs i lang tid, han lå syg.

(76)

** Claus Poulsen af Viborg fremlagde en kaldsseddel til Niels Egidiusen, residerende på
Vandstedgård, for dom efter foregående arrest på hans arvepart efter salig Maren Nielsdatter her sst
for hvis, han til fru Magdalene, salig justitsråd Peder Lassens i København, er skyldig efter doms
indhold, som til videre påkendelse for KM højesteret er indstævnet, hvorpå var påskrevet, herpå jeg
intet kan svare, før højesterets dom er faldet, Niels Egidiusen.

26/9 1687.

(passerede intet)

3/10 1687

** Christen Mortensen rebslår her sst med en opsættelse 22/8 sidst afvigte stævnede efterskrevne
debitorer, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 19/9 sidst afvigte, hvorimod blev fremlagt
kvitteringer, hvorefter blev afsagt dom, at da gælden ikke bevises og ikke er fordret i stervboet, så
bør Maren Pedersdatter for tiltale fri at være.

(78)

** Frands Nielsen handskemager her sst lod protokollere et skøde, hvormed oberst Matias Numsen
til Brusgård sælger og skøder til Frands Nielsen og hustru Mette Jensdatter to af hans huse på
Østergade.

** Mads Pedersen bådsmand her sst fordrede dom over hans svoger Jens Tomasen bådsmand sst for
7 lispund flæsk, ham tilhørende, som han uden tilladelse har solgt. sagen blev opsat 8 dage

(79)

10/10 1687.



** Niels Pedersen Svane, handelsmand her sst, stævnede salig Søren Bay, forrige rådmand sst, hans
sønner og arvinger Anders Sørensen Bay og Jens Sørensen Bay for synsmænds opkrævelse, som
kunne syne og granske om nogen tvistighed ham og dem imellem, om deres hos hinanden liggende
ejendomme.

** salig Søren Bay, forrige rådmand her sst, hans sønner og arvinger Anders Sørensen Bay og Jens
Sørensen Bay stævnede Niels Pedersen Svane sst og fremlagde et indlæg, hvori de begærede
opkrævet efterskrevne synsmænd til at besigtige en rende, han har oplagt langs deres halvtagshus.

** Jens Pedersen Vintmølle lod læse og påskrive et afståelsesbrev på tysk angående hendes fordring
hos salig Poul Pedersen i Randers, dateret Lübeck 4/9 1675 Agnete, salig Melchior Engelbrechts.

17/10 1687.

(80)

** Anders Sørensen Bay her sst på sine egne og bror Jens Sørensen Bays vegne lod læse et
opkrævelsesvidne af bytinget 10/10 sidst afvigte, angående Niels Pedersen Svane har ladet indsætte
i et halvtagshus i deres gård ulovlige sprinklere, og en rende, han har oplagt langs deres hus,
hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på sprinkelværket og på vandrenden, hvorpå var et hul,
som vandet har sin gang igennem, som kan gøre salig Søren Bays halvtagshus skade.

(81)

** Niels Pedersen Svane, handelsmand her sst, fremlagde et opkrævelsesvidne af bytinget 10/10
sidst afvigte, hvor han stævnede salig Søren Bays sønner angående nogen tvistighed imellem dem,
hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på hans ejendoms bygnings medfart ind til Anders
Sørensen Bays gård.

(82)

24/10 1687.

** Poul Madsen af Svejstrup fordrede dom over Peder Christensen Tækker skomager her sst for 19
sletdaler, han er ham skyldig for korn. sagen blev opsat 6 uger.

** Christen Lauridsen Mollerup fordrede dom over Mikkel Sparres søn i Hastrup Peder Mikkelsen,
som har annammet fæstepenge, men efter 5 dages tjeneste er bortrømt, sagen blev opsat 14 dage.

** Mads Værum guldsmed stævnede Peder Iversen smed her sst for synsmænds opkrævelse
angående det lukkelse imellem dem, hvorefter blev opnævnt efterskrevne synsmænd.

(83)

** Mads Mortensen Brøchner stævnede Matias Hansens tjenestepige Maren Nielsdatter imod
vidner at påhøre, hvorefter hans bror Jens Mortensen Brøchner fremlagde hans bror Niels



Mortensen Brøchners attest, at han med flere havde hørt, at Maren Nielsdatter vedgik, at hun havde
taget et stykke ved i hans brors hus, og det samme at have savet i stykker.

31/10 1687.

7/11 1687.

** Christen Christensen hjulmand her sst fordrede dom over Christen Pedersen Munkmand sst for 2
sletdaler, han er ham skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

(84)

** Tøger Jacobsen her sst stævnede hyrdens søn Christen Lassen for vidner, og efterskrevne
vidnede, at da de var på Randers mark, da lå der en rytter Hemming Frederiksen og en gammel karl,
som klagede, at en rytter havde slået ham, og Las Hyrde klagede, at en rytter havde jaget ham ind i
rugen, og hans søn Christen Lassen var nu tilstede og tilstod, at han samme dag slog rytteren, og
han tog lov dertil af sig selv.

14/11 1687.

(passerede intet)

24/11 1687.

(85)

** Laurids Christensen felbereder her sst stævnede Jacob Hansen felbereders hustru Else
Christensdatter for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at de 14/11 hørte, at Else
Christensdatter sagde, at hun skulle gøre imod Laurids Christensen felbereder, som Mads Morsing
gjorde imod Christen Prim.

** Jacob Hansen felbereder her sst stævnede Jørgen Pedersen kobbersmed sst for vidner at påhøre,
og efterskrevne vidnede, at der faldt mange ord imellem Jørgen Pedersen og Else Christensdatter,
og Jørgen Kobbersmed sagde, at Christen Søndergård lå blind på sin seng i lang tid for det kobber,
han havde stjålet, som han havde gjort Else Christensdatter en brændevinskedel af, og der faldt så
mange ord imellem dem, at de ikke kunne huske dem, hvortil Jørgen Kobbersmed svarede, at han
kunne ikke nægte, at salig Christen Søndergård havde flyet ham kobber til samme kedel at det, som
var på slotskirketårnet i salig hr Henrik Rantzaus tid efter den svenske fejde, men hvor han havde
fået det, vidste han ikke.

(86)

** Christen Lauridsen Mollerup her sst med en opsættelse 24/10 sidst forleden stævnede Peder
Mikkelsen Sparre for dom, anlangende hans ulovlige undvigelse af hans tjeneste uden skellig årsag,
hvorfor han blev tildømt at betale et halvt års løn for en karl i stedet, og 4 sletdaler for processens
bekostning.

(87)



28/11 1687.

** Søren Nielsen Møller her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Mads Sørensen Nielstrup
her sst med sin og hustrus fri vilje sælger til ungkarl Søren Nielsen Møller en staldgård uden
Østerport med have.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens her sst, stævnede Frands Nielsen handskemager og
Christen Pottemager her sst imod synsmænds opkrævelse, anlangende nogen bygning, som skulle
være sket for nær salig Peder Svejstrups ejendom, og efterskrevne synsmænd blev udnævnt.

(88)

** Henrik Danielsen Block garver her sst stævnede Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, og
sagde til hende, at den gård, han har i leje, som er salig Peder Svejstrups gård, hvilken gård han ikke
længere vil have i leje.

** borgmester og råd lod stævne Peder Knudsen og Jens Jensen guldsmed her sst imod dom,
anlangende deres kæmnerregnskaber, og formente, at de straks deres mangelposter deri bør betale
med rede penge, som er Peder Knudsen for 1675 og Jens Guldsmed for 1679.

5/12 1687.

** Morten Tomasen hattemager her sst lod læse og påskrive et skøde, hvormed Jørgen Madsen
byskriver skøder til ham en halv gård i Hovmeden, hvorfor han har betalt ham, så han har intet hos
ham at fordre.

(90)

** Laurids Christensen felbereder fordrede dom over Else Christensdatter, Jacob Hansen
felbereders her sst, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 21/11 sidst afvigte og et skriftligt indlæg.
sagen blev opsat 4 uger.

** Andreas Jørgensen Holst instrumentist her sst stævnede Adam Jespersen Muus instrumentist sst,
og Søren Nielsen vidnede, at han var bestilt af Andreas Holst instrumentist at skulle køre for ham
og hans søn til et bryllup i Ørsted 13/11 næst forleden, og da de 12/11 ville køre derhen, ville de
hente Andreas Holsts kammerat Adam Muus, som med mange ord opholdt dem, men lovede at
følge med, men da Andreas var bange for, at nogle fuskere skulle tage samme bryllup fra dem, så
anmodede de ham om snart at følge dem, hvortil han svarede, at han ville intet rejse, så kunne
Rasmus Holst beholde hvis, der blev fortjent, og derfor kom de først til Ørsted om natten for Adams
opholds skyld.

(91)

** borgmester og råd lod fordre dom over Peder Knudsen og Jens Jensen guldsmed begge her sst,
for de ikke har gjort rigtighed for deres kæmnerregnskab for 1675 og 1679. sagen blev opsat 14
dage.



12/12 1687.

** Niels Pedersen Svane lod protokollere et skødebrev, hvormed efterskrevne på egne om samtlige
interesserede medarvingers vegne sælger og skøder til ham en øde plads, kaldet Aksel Juels
arvingers ejendom, dateret Randers 8/11 1687, på assessor Niels Jespersen og egne vegne, Lerche,
på justitsråd Niels Bendtsens kancelliråd Peder Bendtsens assessor Peder Hofmands og mine egne
vegne, T Hofmand, Maren Jespersdatter salig Martinus Seemands, i min mands fraværelse Maren
Jespersdatter Johan Steenbecks, H Lossow, Niels Hofmand, på min søster Karen Madsdatters
Maren Madsdatters vegne Oluf Lassen og egne vegne, Peder Rosenørn, F Charisius.

(92)

** Niels Pedersen Svane lod protokollere et brev, hvormed Anne Hansdatter, salig Niels Madsen
Tveds, sælger og skøder til ham hendes indplantede have uden Nørreport, dateret 14/11 1687.

** Mads Sørensen Snog her sst stævnede Niels Jacobsen billedsnedker og hans søskende for vidne,
og fremlagde et indlæg, eftersom salig Jacob Hansen billedsnedker, som 1682 fæstede en staldgård
uden Østerport for 4 år, og 5/4 1685 døde, så har han 20/10 næst forleden ladet hans søn Niels
Jacobsen og hans søskende samme våning opsige til næstkommende påske, hvortil Niels Jacobsen
svarede, at han nogle dage efter opsigelsen fæstede staldgården af Mads Snog igen, som hans bog
skulle udvise.

(93)

** hr Niels Jensen Vinter i Kristrup stævnede Villads Jensen skrædder her sst for synsmænds
opkrævelse, som kunne syne hans barns øjne, om de var noget beskadiget.

** Jens Nielsen byfoged et skøde, hvormed Niels Pedersen Svane handelsmand her sst solgte og
skødede til ham en øde plads, Aksel Juels ejendom kaldet, liggende i Dytmærsken.

19/12 1687.

** hr Niels Jensen Vinter i Kristrup fremlagde et opkrævelsesvidne af bytinget 12/12 sidst afvigte
for syn til Villads Jensens barns øjne, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på Sidsel
Villadsdatters øjne, og da var der ligesom en tynd hinde over halvparten af det højre øje, så hun
ikke kunne se så vel med det, som med det andet øje.

** Niels Jacobsen billedsnedker her sst på sine egne og sine søskendes vegne stævnede Niels
Sørensen Snog sst for at fremlægge sin bog, eftersom han beråber sig på at deri at skulle have en
staldgård i leje. sagen blev opsat til 1.tingdag efter jul.

(94)

** Jens Karmark rådmand her sst fordrede dom over efterskrevne debitorer for hvis varer, der af
ham bekommet har, som de blev tildømt at betale.

** Randers bys sandemænd 1688.



(95)

9/1 1688.

** Anne Hansdatter, salig Niels Madsen Tveds, fordrede dom over Envold Brockmann på Kollerup
for 19 daler for varer, han har bekommet af hendes salig mand. sagen blev opsat 3 uger.

16/1 1688.

** Mads Sørensen Snog her sst fordrede dom over Niels Jacobsen billedsnedker for resterende
husleje af en staldgård, som han tilbød at betale. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Lassen Yttrup skomager her sst stævnede Jens Pedersen Karmark rådmand sst, i hans
steddatter Karen Mikkelsdatters påhør, anlangende opsigelse af en bod, som Niels Lassen har haft i
leje.

(96)

** Niels Nielsen Bay handelsmand her sst fremlagde en befaling fra borgmester og råd, at såsom
Anders Carlsen handelsmand sst har hans søster og salig Peder Christensen Svejstrup, fordum
borger her sst, deres datter Inger Pedersdatters fædrene og mødrene arv under værgemål, hvilket
værgemål han af sit legems og sinds svaghed ikke længere kan forestå, da forordnes Niels Nielsen
Bay samme værgemål at forestå. sagen blev opsat 14 dage.

(97)

23/1 1688.

** Peder Iversen smed lod protokollere et skødebrev, hvormed Hans Friis til Clausholm og
Hevringholm sælger og skøder til ham hans ejendom i Brødregade, dateret 19/1 1688.

(98)

** Laurids Nielsen bødker her sst lod protokollere et skøde, hvormed Søren Mikkelsen stud theol
og Hans Mikkelsen Bendtsen stud theol samt Jost Simonsen handelsmand her sst sælger og skøder
til ham den halvgård i Vestergrave, som Niels Møllers enke nu påboer, underskrevet 16/1 1688
Søren Mikkelsen Hans Mikkelsen Bendtsen og Jost Simonsen på hans myndlings vegne.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, fordrede dom over efterskrevne indenbys debitorer, som
blev tildømt at betale deres gæld.

(99)

** Jens Ankersen handelsmand her sst stævnede borgmester og råd samt overformyndere for
opbudsvidne, på hans myndling Maren Bertelsdatters vegne, angående hendes part i en gård på
Storegade, Peder Lassen Hinge iboer, som er 267 sletdaler, hvilken anpart han opbød at sælge.



** Niels Pedersen Svane, forrige byens kæmner, fordrede dom over efterskrevne for årlig skat, som
de er skyldig, som de blev tildømt at betale.

(100)

** Niels Pedersen Svane, forrige byens kæmner, fordrede dom over Peder Pedersen møller i Hvide
mølle for sædvanlig årlig skat 68 daler for 1687. sagen blev opsat 4 uger.

** Jens Nielsen byfoged på KM vegne stævnede en reformert løjtnant Just Pallum i Fillip
Trompeters hus for syns afhjemling angående hvis, han har begået i Rudolfs hus om natten 2/1,
hvorefter synsmændene afhjemlede deres syn på Rudolfs krambodsvend Gert Siepke, som havde et
stukket sårmål neden hans højre patte, og på venstre side af hans lunge, så han spyttede blod, som
han beskyldte Just Pallum for at have gjort.

30/1 1688.

** Niels Nielsen Bay her sst med en opsættelse 16/1 sidst afvigte stævnede Lene Jensdatter, salig
Anders Carlsens sst, imod dom anlangende salig Peder Christensen Svejstrups datters værgemål,
hun skulle levere fra sig, efter borgmester og råds befaling, som blev fremlagt, og derefter blev
fremlagt en beskikkelse til borgmester og råd, og derefter en beskikkelse til Lene Jensdatter, salig
Anders Carlsens, samt et skriftligt indlæg, hvorimod blev fremlagt en rådstueattest af 5/10 1686
med hr Hans Olufsen, sognepræst til Gråbrødre sogn, hans attest angående Anders Carlsens
svagelighed, og derefter fremlagde en beskikkelse til borgmester og råd, og et skiftebrev efter salig
Peder Christensen 10/8 1686, og en beskikkelse til borgmester og råd angående mangelposter i
samme skifte, påskrevet borgmester og råds svar, og derefter blev fremlagt et skriftligt indlæg.
sagen blev opsat 14 dage.

(105)

** Christen Lassen Spentrup fordrede dom over Peder Jensen Gerlev her sst for 20 sletdaler, han er
ham skyldig, hvortil Peder Gerlev svarede, at han havde efterskrevne regnskab derimod. sagen blev
opsat 14 dage.

** Kaj Henrik Piper fordrede dom over efterskrevne indenbys debitorer. sagen blev opsat 14 dage.

** borgmester og råd med en opsættelse af bytinget 5/12 1687 stævnede Peder Knudsen og Jens
Jensen guldsmed, begge borgere her sst, imod dom deres kæmnerregnskab angående, hvorefter de
blev tildømt at gøre rigtighed og klarering, med forklaring på indtægt og udgift i deres betroede
kæmnerforvaltnings tid.

(106)

** Jens Nielsen byfoged på KM vegne stævnede Niels Nielsen Vorup for vidner at påhøre angående
en odder, som han skal have skudt, hvilket efterskrevne bevidnede, hvilket han selv for retten tilstod
og havde annammet penge for den, og odderskindet blev vurderet for 5 mark.



** Mads Pedersen rådmand her sst stævnede Jens Tomasen bådsmand imod dom anlangende 7
daler, han er ham skyldig for 7 lispund og 2 skålpund flæsk, hvortil han ved ed svarede, at han i
København havde fået 4 daler for flæsket, som han blev tildømt at betale Mads Pedersen.

(107)

6/2 1688.

** Jens Ankersen lod protokollere en obligation, hvori Peder Knudsen her sst kendes sig at være
ham skyldig 43 rigsdaler, som er af hvis børnepenge, han under hænder har for sine umyndige
søskende, hvorfor han til underpant pantsætter ham efterskrevne indbo.

13/2 1688.

** Poul Envoldsen, danske skolemester her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** oberst Numsen til Brusgård lod læse og påskrive et syn på den bolig, som af Christen Pedersen
Vissing til ham er pantsat.

(108)

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst ,lod protokollere et skøde, hvormed underskrevne
på egne og samtlige interesserede medarvingers vegne skøder ham to hele gårde næst østen inden
for Vesterport, hvoraf deres salig far og morsøster Maren Nielsdatter selv den ene beboede og
afdøde, dateret 8/11 1687 på assessor salig Niels Jespersen og egne vegne, Lerche, på justitsråd
Niels Bendtsen kancelliråd Peder Bendtsen assessor Peder Hofmand og egne vegne, T Hofmand,
Niels Hofmand H Lossow på min myndling Oluf Lassens og egne vegne, Peder Rosenørn, på min
bror Mogens Skov hr Jørgen Madsen og egne vegne, Aksel Skov, på min mands vegne i hans
fraværelse Maren Jespersdatter Johan Steenbecks, på min bror Bendt Vinter og svoger Peder
Hansen og egne vegne, A Vinter, på min svoger magister Christen Teichsen ? og min bror samtlige
og egne vegne SS Bendtsen, på egne vegne Maren Jespersdatter salig Martinus Seemands, F
Charisius, på vores myndlinger salig doktor Laurids Jespersens børns vegne Søren Jonsen, Niels
Pedersen Svane.

** amtskriver Søren Sørensen fordrede dom over Peder Knudsen borger her sst for 90 rigsdaler
efter hans obligation af 11/3 1684, og for 49 tønder havre, som han er skyldig for 1683, hvorefter
han fremlagde samme obligation, hvorpå han blev tildømt at betale sin gæld.

(109)

** Morten Tygesen, fordum rådmand her sst, lod protokollere en forskrivning, at eftersom hr Sejer
Andersen Bonde, sognepræst til Hvirring og annekser hans stedfar Morten Tygesen og hans hustru,
hr Sejers mor, Inger Pedersdatter, har tilskødet ham og hans hustru Øllegård Hansdatter Buchhorst
den våning i Randers, de iboer, så lover hr Sejer Bonde og hans hustru, at hans forældre skal
besidde samme våning deres livstid, dateret Randers 3/5 1683.



** Christen Lassen Spentrup her sst med en opsættelse af bytinget 30/1 1688 stævnede Peder
Jensen Gerlev, i hans søn Johan Gerlevs påhør, for dom for 20 sletdaler, han er ham skyldig, hvortil
han svarede, at han havde regnskab derimod, hvorefter der blev afsagt, at eftersom de i deres
omtvistede sag har regnskab imod regnskab, så bør de med det aller forderligste komme til
afregning.

(110)

** Søren Jensen fordrede dom over Christen Mogensen snedker uden Vesterport for 14 daler, som
han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** Hans Pedersen Schønning borger her sst fordrede dom over Niels Sørensen klejnsmed uden
Vesterport for varer og lånte penge. sagen blev opsat 14 dage.

** Jacob Hansen felbereder her sst opsagde til borgmester Christian Zoega den våning, han iboer,
som han ikke længere vil have i leje.

20/2 1688.

** sognepræsterne og borgmester og råd lod protokollere en obligation, hvori Søren Sørensen,
amtskriver over Dronningborg med flere amter, gør vitterligt at være dem skyldig 450 rigsdaler,
som salig Maren Nielsdatter sst til den latinske skole udgivet har, hvorfor han pantsætter dem hans
gård på Storegade sst, dateret 28/12 1687.

(111)

** Søren Pedersen Slyngborg skrædder her sst lod protokollere et købe og skødebrev, hvori hr Sejer
Andersen Bonde, sognepræst til Hvirring sogn med annekser i Århus stift, skøder og sælger til ham
den bod og våning, som hans stedfar Morten Tygesen, forrige rådmand, påboer på Storegade.

(112)

** Anders Sørensen Vestergård på Kellerup fordrede dom over Peder Knudsen borger her sst for
176 sletdaler, som han er ham skyldig efter hans obligation, udgivet 12/6 1686 til Anders Sørensen
Vestergård på Svenstrupgård, og hans formands arvinger efter skiftebrev 27/6 1685, hvilken
obligation han blev tildømt at betale.

** hr Jacob Jensen Hobro, sognepræst til Lem sogn, fordrede dom over Peder Knudsen her sst for
108 sletdaler efter hans obligation af 22/9 1685, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(113)

** Christian Lemmiche, forrige rådmand i Mariager, fremlagde en skriftlig afregning og kvittering
fra hans forrige myndling Jens Andersen Gundersen, salig Anders Hansens søn, fordum rådmand i
Mariager, hvis værge han har været, hvor efter Jens Gundersens begæring var overværende hans
svoger Laurids Christensen, KM byfoged i Hobro og herredsfoged til Onsild herred, og han
fremviste hans regnskab værgemålet angående 1679-1688, hvorefter Jens Andersen Gundersen her
sst gav ham afkald for hans arv.



(114)

27/2 1688.

** Kaj Henrik Piper her sst med en opsættelse af bytinget 30/1 sidst afvigte stævnede efterskrevne
debitorer anlangende hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale inden 15 dage, eller han
efter dets forløb at ske indvisning ved nam og vurdering.

(115)

** Morten Sørensen, boende i anneksgården i Væt, stævnede Maren Christensdatter af Svejstrup,
værende hos Christen Helsted uden Nørreport her sst, for dom anlangende en hoppe, som hun har
taget fra hans vogn på Randers gade 14/2 sidst afvigte, og efterskrevne vidnede, at hun på
byfogdens spørgsmål svarede, at Morten Sørensen var hendes fæstemand, og hun havde bedst lov til
at tage hoppen, som var givet til medgift.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, fremlagde en opsættelse af bytinget 30/1 sidst afvigte,
hvormed Niels Nielsen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 16/1 sidst afvigte stævnede Lene
Jensdatter imod dom, anlangende salig Peder Christensen Svejstrups datters værgemål, hun skal
levere fra sig efter stiftamtmandens og borgmester og råds befaling, hvorefter borgmester og råd lod
fremlægge en attest, at da der blev holdt registrering efter salig Ellen Clausdatter, salig Peder
Christensen Svejstrups, var Lene Jensdatter overværende og på hendes husbonds vegne lod Peder
Svejstrup fremvise et og andet, og på auktion efter salig Peder Svejstrup lod hun fremvise alt, hun
ville have auktioneret, hvorefter blev fremlagt et udtog af Randers bys tingbog 1/11 1686,
indeholdende et købebrev, hvormed Anders Carlsen og hustru sælger til deres svoger Peder Poulsen
på Aldrup den gård, som hans svoger Peder Christensen Svejstrup tilhørte, liggende ved Sønderbro,
som tilforn tilhørte salig Inger Jacobsdatter, for penge 621 sletdaler, og de har bedt deres svogre
Gregers Tomasen og Jens Ankersen med dem at underskrive, Randers 20/10 1686, hvorefter blev
fremlagt obligationer på børnepenge, og en kvittering af Lene Jensdatter til Tomas Karmark, samt et
indlæg af borgmester og råd, hvorpå blev afsagt dom: Lene Jensdatter bør at svare til billig rente af
den umyndiges gods og bør fra sig levere rigtigt regnskab.

(122)

5/3 1688.

** Jost Simonsen borger her på sine egne og medarvingers vegne fordrede dom over Anders
Poulsen Bay sst efter hans obligation til Mikkel Sørensen forrige borgmester for en gård, han på
auktion har tilforhandlet sig, dateret 26/9 1686, på hvilken obligation resteret 105 sletdaler,
hvorimod Anders Bay fremlagde et indlæg, og derefter tildømt at betale.

(124)

** Rasmus Mikkelsen Karmark her sst lod protokollere et skøde, hvormed underskrevne på egne og
samtlige interesserede medarvingers vegne sælger og skøder til ham Laurids Hornbæks gård på
Storegade, så vidt deres salig far og morsøster deri berettiget var, dateret 8/11 1687 på assessor
Niels Jespersens og egne vegne Lerche, på justitsråd Niels Bendtsens kancelliråd Peder Bendtsens



assessor Peder Hofmands og egne vegne, T Hofmand, H Lossow, på Oluf Lassens og egne vegne
Peder Rosenørn, Niels Hofmand, på min bror Mogens Skov og svoger hr Jørgen Madsen og egne
vegne Aksel Skov.

(125)

** Anders Mogensen Grove, hospitalsforstander her sst, fordrede dom over Poul Nielsen sst for
gæld, han og hans salig hustru var ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

** oberst Hans Friis til Clausholm fordrede dom over Anders Pedersen sadelmager her sst for 7
rigsdaler, som er for 6 huder, han bekommet har, hvorimod Anders Pedersen svarede, at han havde
regnskab derimod, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

(126)

** Niels Pedersen Lueskrædder stævnede Peder Esbensen i Hollandsbjerg for synsmænds
opkrævelse, som kunne syne og besigtige den gård, som salig Jens Segalt tilhørte, dens
brøstfældighed og forestående nedfald.

** Laurids Nielsen her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Poul Nielsen sst sælger til hans
svoger Laurids Nielsen, halvparten af efterskrevne to små lejersteder i skt Mortens kirke, som hans
salig hustru Margrete Andersdatter efter hendes salig forældre arveligt er berettiget, det ene er
pålagt en sten med hendes salig forældres navne, Anders Andersen Hjermind og Anne
Mikkelsdatter, og på den anden er pålagt en sten med hendes salig morbrødres navne, Bartolomeus
Mikkelsen og Laurids Mikkelsen.

** Laurids Nielsen lod protokollere et bevillingsbrev, såsom Poul Nielsens hustru salig Margrete
Andersdatter ved døden er afgået, og der ingen midler er i stervboet til hendes begravelse, så
bevilges, at hendes arvinger må afhænde hendes begravelses anparter 24/1 1688. Søren Andersen J
Karmark Tomas Pedersen.

12/3 1688.

(127)

** borgmester Christian Zoega på sine egne og salig Johan Koops arvingers vegne stævnede Jacob
Hansen felbereder her sst imod synsmænds opkrævelse anlangende hvis brøstfældighed, der
befindes på den bod, han iboer, og hvis nagelfast, der kan være.

** Esben Rasmussen i Bode i Rougsø herred fordrede dom over Peder Knudsen her sst for 10
rigsdaler efter hans obligation, dateret 15/1 1687, som han blev tildømt at betale.

(128)

** Niels Pedersen Lueskrædder her sst lod læse og påskrive et opkrævelsesvidne af bytinget 5/3
sidst afvigte, og synsmænd afhjemlede syn på samme gård her sst, at den stod for fald forrådnet, og
må endelig formedelst fare og befrygtende ulykkelig hændelse nedbrydes.



19/3 1688.

** hr Christen Torsager i Holme stævnede Jost Simonsen her sst på salig borgmester Mikkel
Sørensen sst, samtlige hans arvingers vegne, og salig Søren Andersen Bays sønner Anders Sørensen
og Jens Sørensen sst for synsmænds opkrævelse til at syne salig borgmester Mikkel Tygesens gård,
som Kirsten Jensdatter Munks nu iboer, hvorefter blev fremlagt et skriftligt syn.

(129)

** Mogens Andersen af Dalsgård stævnede Jens Sørensen Bay her sst for halvparten af 100
sletdaler, som hans salig far Søren Andersen Bay, fordum rådmand sst, blev ham skyldig 2/8 1687
for 10 par øksne. opsat 14 dage.

** Mogens Andersen af Dalsgård stævnede Jens Sørensen Bay her sst imod vidner at påhøre,
angående hans anpart af 100 sletdaler, salig Søren Bay var ham skyldig, hvorefter Anders Sørensen
Bay vidnede, at hans salig far havde købt 10 par øksne, og nu betalte han 50 rigsdaler som sin part
deraf.

** borgmester Christian Zoega her sst fremlagde et opkrævelsesvidne af bytinget 12/3 sidst afvigte,
og synsmænd afhjemlede deres syn på boden.

(130)

** Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over salig borgmester Mikkel Sørensens arvinger
Søren Mikkelsen i Borup præstegård samt Jost Simonsen og Hans Mikkelsen angående den gård
med tilliggende, han på auktion købte af borgmester Mikkel Sørensen 26/7 1686, hvoraf han ikke
har kunnet bekomme de rette tilliggende agre, men er blevet udvist andre agre, som ikke gården
tilhører, blandt andre en ager, som hans salig farfar Christen Andersen Bager af byen i hans livstid
var med forlenet. opsat 4 uger.

(131)

** justitsråd Niels Bendtsen til Vår og Mørkegård fordrede dom over Søren Nielsen smed her sst
for 5 sletdaler husleje af den bod, han iboer, som han blev tildømt at betale.

** borgmester og råd lod fremlægge en stævning, hvormed de stævnede efterskrevne borgere for at
fremlægge deres formynder regnskaber for deres myndlinger, som de ikke i mange år har leveret
overformynderne. sagen blev opsat 6 uger.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens her sst, med hendes svoger Jørgen Henriksen garver
stævnede Jørgen Madsen for at fremvise rigtigt udlæg, som blev gjort til den bortskyldige gæld efter
salig Peder Christensen, eftersom det strider imod skiftebrevet, hvorefter han fremlagde et skriftligt
indlæg, hvorimod Jørgen Madsen fremlagde sit indlæg, hvorefter blev afsagt, såsom det synes at
have henseende til unødvendig tvist og pengespilde imellem dem, da bør denne proces af den årsag
at være ophævet.

(132)



26/3 1688.

(passerede intet)

(133)

2/4 1688.

** Christen Mortensen rebslår her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Christen Christensen
Prim i Visborg og hustru sælger og skøder til ham den arvelod, som han efter hans salig far Christen
Nielsen Prim og salig mor Maren Christensdatter er tilfaldet i deres gård, som er en broderlod og
den halve del, dateret 7/2 1688.

** Anders Poulsen Bay her sst stævnede Søren Mikkelsen i Borup præstegård Hans Mikkelsen og
Jost Simonsen i Randers på deres egne og samtlige medarvingers vegne for vidner, og Jens
Christensen vidnede, at når han for Anders Poulsen Bay kørte møg ud til en mødding neden for
gabestokken, så førte salig Mikkel Sørensens folk det siden ud på marken.

** Anders Mogensen Grove hospitalsforstander her sst fordrede dom over Rudolf Roes, forrige
rådmand sst, efter hans obligation, hvori han kender sig skyldig at være Jens Andersen, forrige
fuldmægtig på Hagsholm, 100 rigsdaler, dateret Randers 18/3 1687, med påskrevet kvittering af
Jens Andersens bror Hans Andersen Komdrup boende i Hornbæk for 40 rigsdaler, hvilken
obligation blev pantsat til Anders Mogensen. opsat 3 uger.

(134)

9/4 1688.

** hr Christen Sørensen i Tved fordrede dom over Jørgen Henriksen garver og Peder Jensen Slagter
skomager her sst angående gæld, hvorimod Peder Jensen svarede, at han havde regnskab derimod,
hvorefter blev afsagt, af Jørgen Henriksen bør betale sin gæld, og anlangende Peder Jensen, så bør
deres mellemværende komme til afregning.

(135)

** Mogens Skov apoteker her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Søren Bendtsen sælger og
afhænder til hans fætter Mogens Skov, fire våninger i Transtræde, som ham arveligt efter hans salig
forældre er tilfaldet, dateret 3/4 1688.

** Christen Christensen hjulmand fordrede dom over Rasmus Brændevin skomager her sst for 6
daler, han er ham skyldig på nogle huder, som han blev tildømt at betale.

(136)

18/4 1688.

** Anders Poulsen Bay stævnede Søren Mikkelsen i Borup for dom, samt Hans Mikkelsen Laurids
Mikkelsen og Jost Simonsen her sst på sine egne og hans myndlings vegne for dom, og efterskrevne



vidnede om hvilke agre blev dyrket af borgmester Mikkel Sørensens folk, hvorefter Anders Poulsen
Bay begærede, at Hans Mikkelsen ville skaffe ham de agre, som han havde købt af hans salig far,
hvortil han svarede, at der er leveret ham fortegnelse på de rette agre.

23/4 1688.

** oberst Hans Friis til Hevringholm med en opsættelse af bytinget 5/3 sidst afvigte stævnede
Anders Pedersen sadelmager her sst imod dom for 7 rigsdaler, som er for 6 huder, han har
bekommet, som han blev tildømt at betale.

(137)

** Anders Poulsen Bay her sst med en opsættelse af bytinget 19/3 sidst afvigte stævnede Søren
Mikkelsen i Borup præstegård og Jost Simonsen og Hans Mikkelsen her sst på deres egne og
samtlige medarvingers vegne imod dom angående de agre, som med rette ligger til den gård, han på
auktion har tilforhandlet sig, og fremlagde tingsvidner af bytinget 2/4 og 28/4 1688 og en skriftlig
attest, samt auktionsdirektørens bevis og Anders Poulsen Bay, da forpagter på Mejlgård, hans til
salig Mikkel Sørensens udgivne obligation, samt hans skriftlige indlæg, hvorimod blev fremlagt
salig Mikkel Sørensens arvingers indlæg, hvorefter blev afsagt, at salig Mikkel Sørensens arvinger
bør ved lovlig hjemmel og adkomst at forevise Anders Poulsen Bay de tilliggende agre, som med
rette hører til gården, han har sig tilforhandlet.

(141)

30/4 1688.

** borgmester og råd lod stævne Jørgen Henriksen garver her sst for vidner at påhøre, formedelst
nogle uhøflige ord, han har talt, da han blev forkyndt en landstings stævning i Lene Jensdatter, salig
Anders Carlsens sag, hvori han blev kaldt hendes prokurator svoger og fuldmægtig, hvorfor han
sprang op og sagde, at han var hendes prokurator, de var skælme og ingen ærlige mænd, og sagde
ydermere, borgmester og råd, er de nogen ærlige mænd, da lad dem møde mig hver særdeles på
Viborg landsting, jeg skal få dom på, at jeg er en ærlig mand.

(145)

7/5 1688.

** borgmester og råd fordrede dom over overformynderne Søren Jensen og Jens Andersen
Kræmmer her sst for dom, formedelst de ikke efter deres ed og pligt har haft opsyn med dem, som
værgemål under hænder har, og ikke tilholder dem en gang om året at fremlægge rigtighed for deres
myndlingers midler. på deres begæring blev sagen opsat 14 dage.

** Jens Christensen Durup her sst stævnede Hans Jespersen visiterer Oluf Pedersen og Erik Kruse
guldsmed sst for vidners påhør angående en laks, som var kommet af hans hus og til Hans
Jespersens uden hans vilje og minde, og Jens Lolliks datter Geske Jensdatter med flere vidnede, at
Hans Jespersen leverede hende Jens Christensen Ridefogeds kniv og bad hende gå op til hans og
hente en laks, og på hans piges spørgsmål, om hun havde set Jens Christensen, svarede hun, at der



sad en hob og råbte, at hun skulle hende laksen, hvorefter pigen leverede hende en laks, som hun
leverede Hans Jespersen igen i hans egen hånd i hans hus.

(146)

** Søren Rasmussen Kræmmer her sst fordrede dom over hans svoger Hans Pedersen Schønning sst
for 49 daler, han på egne og myndlings vegne er ham skyldig, som skiftebrev efter hans salig
formand Knud Jensen formelder. sagen blev opsat 14 dage.

(147)

** Niels Jacobsen Prim her sst begærede dom over Peder Madsen Albæk sst for nogle skælds og
ærerørige ord og trusler, han har talt om Niels Jacobsen og hans hustru Maren Madsdatter, deres
ærlige navn og rygte angående, efter tingsvidne af bytinget 30/4 sidst afvigte, hvortil Peder Madsen
sagde, at han vidste ingen skel eller rede til de skældsord, men bad hans svoger Niels Jacobsen
derfor om forladelse, hvorfor han for godtfolks forbøns skyld har efterladt ham sin forseelse.

** Niels Pedersen Svane lod protokollere en opbydelsesseddel, at eftersom han og Søren Jonsen,
salig doktor Laurids Jespersens børns tilforordnede værger, på auktion 1/5 har tilforhandlet sig
deres myndlingers tilfaldne agre på Randers mark, så tilbydes de til hvem, der vil byde højere.

** borgmester og råd fordrede dom over Jørgen Henriksen garver her sst for nogle skælds og
ærerørige ord og fremlagde et tingsvidne af bytinget 30/4 sidst afvigte og fremlagde et indlæg,
hvorimod blev fremlagt Jørgen Henriksens indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(148)

14/5 1688.

** Rasmus Christensen Lollik skomager et afkald. Niels Andersen borger i Grenå på hans hustrus
vegne gav hans godefar Rasmus Christensen afkald for den arv, hun kunne tilkomme efter hans
hustru, hendes salig mor, Anne Knudsdatter, og Niels Pedersen Viborg skomager her sst gav ham
afkald for den arv, hans hustru Sidsel Rasmusdatter arveligt er tilfaldet efter hendes salig mor Anne
Knudsdatter.

(149)

** Laurids Mortensen Lang stud theol lod protokollere en kontrakt og købebrev, hvormed han
afhænder til hans bror Peder Mortensen Lang al den part, som han efter hans salig far Morten
Mortensen handelsmand her sst ved lodder er tilfaldet i to boder, dateret 13/8 1686.

(150)

** Jens Christensen Durup her sst fordrede dom over Hans Jespersen visiterer sst angående en laks,
han har ladet hente i hans hus imod hans vilje og minde. sagen blev opsat 14 dage.

21/5 1688.



** borgmester og råd med opsættelse af bytinget 7/5 sidst afvigte stævnede Jørgen Henriksen garver
her sst angående nogle skældsord, han havde talt dem for nær, og fremlagde et tingsvidne af
bytinget 30/4 sidst afvigte, samt et skriftligt indlæg, hvorimod Jørgen Henriksen fremlagde et
indlæg, hvorpå blev afsagt, at Jørgen Henriksen for sin grove forseelse bør gøre dem tilbørlig
afbedelse for retten.

(152)

** Oluf Hansen pottemager her sst stævnede Maren Pedersdatter Vildmands i Kristrup for vidner
anlangende hvis ord, hun har talt i byfogdens hus, og efterskrevne vidnede, at da hun var
frugtsommelig, blev hun tilspurgt, om Oluf Hansen var hendes barnefar, hvortil hun svor, at hun
ønskede ulykke og forbandelse over sig, at Oluf Hansen ikke var hendes barnefar.

** Jens Didriksen skomager her sst lod læse og påskrive et bevis, hvori er forklaret hvorvidt et
havested, han har købt af oberstløjtnant Numsen, strækker sig, dateret 11/3 1684.

28/5 1688.

** Johan Piper hospitalsforstander her sst stævnede magister Hans Dinesen
på doktor Erik Grove, superintendant over Århus stift, hans vegne for vidner anlangende et
hospitalslem Kirsten Mejlbys, som 15/5 om natten druknede i en dam ved hospitalsengen, og
efterskrevne, som havde kendt hende op til 40 år, vidnede, at hun var gudfrygtig men på det sidste
havde været forstyrret og været urolig i hovedet.

(153)

** borgmester og råd med en opsættelse af bytinget 7/5 sidst afvigte stævnede overformynderne
Søren Jensen og Jens Andersen her sst, formedelst de ikke efter deres ed og pligt har haft opsyn
med dem, som værgemål under hænder har, og ikke tilholder dem en gang om året at fremlægge
rigtighed for deres myndlingers midler, hvorimod de fremlagde deres skriftlige indlæg, hvorefter
blev afsagt, at da intet fremlægges anlangende overformyndernes efterladenhed, så kan de ikke
tilfindes noget derfor at lide, men de bør i deres bestilling forholde sig efter loven.

6/6 1688.

(154)

(passerede intet)

18/6 1688.

** Rudolf Roes, forrige rådmand her sst, lod protokollere et skødebrev, hvormed Christian
Lemmiche sælger og skøder til ham en gård i Storegade, som han har tilforhandlet sig på auktion af
salig Anker Pedersen, fordum rådmand her sst, hans arvingers formyndere, dateret 9/6 1688.

** Søren Jensen her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed Christen Keldsen i Fyns land sælger
og skøder til ham den ejendomspart, hans kæreste Margrete Christensdatter arveligt efter hendes



salig far hr Christen Johansen, forrige sognepræst til hospitalet, er tilfaldet i hans efterladte gård,
dateret 26/4 1688.

(155)

** Søren Jensen lod protokollere et skødebrev, hvormed Elisabet Henriksdatter, salig hr Christen
Johansen Stroph, fordum hospitalspræst her sst, hans efterleverske sælger til ham den halvpart, hun
arveligt er tilfaldet i hans efterladte gård, dateret 30/4 1688.

** Rasmus Rasmussen hattemager her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Anders
Christensen, forrige rådmand her sst, sælger og skøder til ham hans våning på Storegade, dateret
18/6 1688.

(156)

** Frands Nielsen handskemager her sst lod protokollere en auktionsseddel på en halv ager, som
han på auktion efter salig doktor Laurids Jespersen har tilforhandlet sig, dateret 18/5 1688.

** Henrik von Hatten KM tolder her sst fordrede dom over Peder Ingvardsen Prim skomager her sst
for 8 rigsdaler, og Jørgen Kieldt felbereder for 25 daler, de er ham skyldig for varer, de har
bekommet. opsat 14 dage.

25/6 1688.

** Jens Lauridsen Bay, borger i Bergen i Norge, stævnede Kirsten Jensdatter Bays på Skårupgård i
Feldballe anlangende at give ham skøde på tre boder i Transtræde, efter hendes og hendes salig bror
Baltser Jensens Bays udgivne efterskrevne købebrev, dateret Skårupgård 29/1 1686, hvorefter Jens
Rasmussen handelsmand her sst fremlagde en fuldmagt, underskrevet Skårupgård 22/6 1688
Kirsten Jensdatter Bays egen hånd, og da hun ingen lovværge har, også af to vidner, hvorefter han
på hendes vegne solgte og skødede samme boder til Jens Bay.

(157)

** Jens Nielsen byfoged her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed Christen Mortensen rebslår,
Rasmus Nielsen Brændevin skomager, Peder Ingvardsen skomager her sst på egne og hustruers
vegne sælger og skøder til ham den gårds grund, salig Christen Nielsen Prim iboede.

(158)

** borgmester Christian Zoegas hustru Margrete Henriksdatter her sst fordrede dom over Peder
Ingvardsen Prim skomager her sst for 44 sletdaler resterende husleje, hvorfor hun har ladet hans
gods arrestere, hvorefter han blev tildømt at betale huslejen, eller derfor at ske udlæg i det
arresterede gods.

** Anders Mogensen Grove, hospitalsforstander her sst, stævnede Niels Christensen her sst og hans
søn Christen Nielsen for deres vidne at aflægge, og de vidnede om en rende og lukkelse mellem den
staldgård, som tilhører hr Christen i Holme, og den have, som tilhørte oberst Numsen.



(159)

3/7 1688.

** Christen Mortensen rebslår her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed Jens Nielsen byfoged
sælger til han to blokke i Østervang til den gård, salig Christen Nielsen Prim påboede og afdøde,
dateret 7/6 1688.

** Jens Karmark rådmand her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed Jens Nielsen byfoged
sælger til hans fætter Jens Pedersen Karmark den gård, salig Christen Nielsen Prim påboede og
fradøde, dateret 22/6 1688.

** KM tolder Henrik von Hatten med en opsættelse af bytinget 18/6 sidst afvigte stævnede Peder
Ingvardsen skomager og Jørgen Kieldt felbereder her sst imod dom anlangende hvis, de er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(160)

9/7 1688.

** hr Mikkel Madsen, kapellan her sst, fordrede dom over Hans Arnfeld Mogensen til Lyngbygård,
KM hofjægermester, for 87 sletdaler, han er ham skyldig efter hans obligation, som blev fremlagt,
og som han blev tildømt at betale.

(161)

** Laurids Nielsen borger her sst stævnede borgmester og råd og Jens Didriksen borger sst imod
syns afhjemling, anlangende et stykke toftejord, som tilhører ham og ligger ved hans staldgård, og
fremlagde et skriftligt syn på den jord, som han 21/1 1687 har købt af salig Christen Nielsen Prims
efterladte hustru børn og svogre, som han agter at bebygge.

** hr Mikkel Madsen, sognepræst her sst, fordrede dom over Niels Ebbesen hattemager og Kirsten
Vævekone her sst for resterende husleje af de våninger, de iboer, som de blev tildømt at betale.

(162)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Oluf Hansen pottemager i Århus for vidner,
angående et løfte, han har gjort til en kvinde af Kristrup, og fremlagde hr Hans Olufsen, sognepræst
i Randers, hans attest, at det er ham bekendt, at en lokket kvinde af Kristrup Maren Pedersdatter
blev tilsagt af Oluf Hansen pottemager 10 sletdaler, som han ville give hende på det, hun ingen
hinder skulle gøre ham i hans ægteskab med Magdalene Madsdatter, af hvilke han ville betale
hende 5 sletdaler, når hans trolovelse stod, og 5 sletdaler når brylluppet stod, hvortil han svarede,
om han var skyldig deri, ville han give for omrørte penge.

16/7 1688.

** Søren Jensen handelsmand her sst stævnede borgmester og råd og Peder Knudsen, som forordnet
værge på salig hr Christen Johansens og Lisbet Henriksdatter deres børns vegne for syns afhjemling



angående den gård, Anders Christensen, forrige rådmand, iboer og fordum har tilhørt salig hr
Christen Johansen, og fremlagde et skriftligt syn på samme gårds brøstfældighed.

(163)

** Henrik Johansen Koop, handelsmand her sst, fordrede dom over efterskrevne udenbys debitorer,
som blev tildømt at betale deres gæld.

(164)

** borgmester Søren Andersen her sst fordrede dom over efterskrevne gældnere, hvorimod blev
fremlagt efterskrevne svar, og der blev afsagt dom, at de, der ved ed benægter gælden, bør for tiltale
fri at være, og angående dem, der har regnskab imod, da bør det komme til afregning, og de øvrige
indstævnede bør at betale deres gæld.

(165)

** Jens Jensen Juel skomager her sst lod læse en kontrakt, at da han efter afregning bliver skyldig
hans hustrus søster Mette Pedersdatter Vores, tjenende salig hr Ove Ramels frue Mette Rosenkrantz
på Sjælland, for hendes mødrene arv, hun er tilfaldet efter hendes salig mor Sidsel Bertelsdatter,
som hans salig formand Mads Nielsen skomager har været værge for, som er 149 sletdaler, som hos
ham skal blive stående på rente, indtil hun kommer i ægteskab, dateret 22/7 1687.

** Anne Hansdatter, salig Niels Madsen Tveds, her sst fordrede dom over efterskrevne debitorer,
hvorimod blev fremlagt indvendinger, og der blev afsagt dom, at de, der ved ed benægter gælden,
bør for tiltale fri at være, og de øvrige bør betale deres gæld.

(166)

23/7 1688.

** Christian Lemmiche, forrige rådmand i Mariager, fordrede dom over Anders Poulsen Bay her sst
for 10 rigsdaler, som han bekommet har, som han blev tildømt at betale.

(167)

** Oluf Hansen pottemager af Århus stævnede Maren Pedersdatter Vildmands af Kristrup for
vidner og dom anlangende hvis, hun havde sagt i Frands Handskemager og hans hustru Mette
Jensdatters hus, og efterskrevne vidnede, at da hun havde gjort barsel, sagde hun, at hun måtte intet
være i ro for Jørgen Pedersen kobberslår, han havde fået hende til at skylde Oluf Pottemagersvend,
og var årsagen, at Oluf Hansen ikke ville ægte Jørgen Kobberslårs datter.

30/7 1688.

** hr Christen i Holme lod protokollere et skødebrev, hvori hr Christen Jørgensen, sognepræst i
Harreslev med anneks, bekender, at han har bebrevet Christen Vegerslev i Århus den part i salig
Mikkel Tygesens gård i Randers, hans kæreste arveligt er tilfaldet, og vil give ham skøde derpå, når
det er afbetalt, og derefter skøder han hans og hans hustrus tilfaldne arvepart i salig Mikkel



Tygesens hovedgård til hans svoger hr Christen Jensen Torsager, sognepræst til Holme og
Tranbjerg.

(168)

** Jens Karmark rådmand her sst stævnede Anders Sørensen Bay st for vidner anlangende noget
græs, som hans folk har slået og bortkørt af noget agerjord, som efterskrevne bevidnede, at hans
folk havde sagt, han havde udvist dem, hvilke agre lå til salig borgmester Mikkel Tygesens gård.

** Niels Sørensen Kær, tjenende Peder von Sprechelsen til Dronningborg, på Maren Pedersdatter
Vildmands vegne af Kristrup fordrede dom over Oluf Hansen pottemager af Århus for 10 sletdaler,
han har udlovet hende efter tingsvidne af bytinget 9/7 sidst forleden, hvorefter Oluf Hansen
fremlagde sit indlæg, hvorefter han blev tildømt at betale 10 sletdaler og sagens omkostning.

(169)

6/8 1688.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens her sst, ved hendes svoger Anders Sørensen Bay lod
fremlægge et afkald fra Niels Nielsen Bay sst, at da hun har overleveret til ham hans myndling
Inger Pedersdatters fædrene arv, som hendes salig mand havde haft under værgemål, så giver han
hende afkald og kvittering for al den arv som salig Peder Christensen Svejstrup, forrige borger sst,
og hans hustru Ellen Clausdatter deres datter Inger Pedersdatter var tilfaldet, som hendes salig
morbror Anders Carlsen har været værge for.

(170)

** Peder Ingvardsen skomager her sst stævnede Anders Jensen Jern skomager sst for syns
afhjemling anlangende det slagsmål 24/7 sidst afvigte imellem dem, og synsmænd afhjemlede syn
på hans sår og skade, som han beskyldte Anders Jensen skomager for at have gjort ham.

** Peder Ingvardsen skomager her sst. efterskrevne skomagere sst vidnede, at da Anders
Christensen Vinter gjorde sit mesterskær, brugte Peder Ingvardsen mange ukvemsord og ville
indvikle sig i klammeri med Anders Jensen og greb ham i håret, og de kom omkuld på gulvet, og
Peder Ingvardsen var ganske drukken, da han gik.

(171)

13/8 1688.

** Jost Simonsen her sst på sine egne og salig borgmester Mikkel Sørensens arvingers vegne lod
afhjemle et syn på salig borgmester Mikkel Sørensens hovedgård på Brødregade, hvis
brøstfældighed derpå kunne findes.

(172)



** Rudolf Roes, forrige rådmand her sst, med en opsættelse af bytinget 6/6 sidst afvigte stævnede
Henrik Poulsen på Hvitvedgård og Jørgen Henriksen garver her sst imod dom for hvis, de er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

** hr Christen Jensen Torsager, sognepræst til Holme, stævnede Anders Sørensen Bay her sst for
vidner at påhøre, angående noget bly og tagsten, som skal være taget af salig borgmester Mikkel
Tygesens gård og efterskrevne vidnede, at Anders Bay lod en murmester lægge de omtvistede
mursten på bryggershuset, da skorstenen var nedfaldet.

(173)

20/8 1688.

** hr Christen Jensen Torsager i Holme fremlagde en stævning, hvormed han stævnede Anders
Sørensen Bay for vidner at påhøre, angående noget bly og tagsten, som skal være taget af salig
Mikkel Tygesens gårds gård, og fremlagde sit skriftlige indlæg angående agre, som er i brug til
samme gård, hvori han ved adkomst og køb tilkommer de 3 parter, som hans moderløse børn er
tilfaldet efter deres salig mor, og det bly, som Anders Bay har nedrevet, og en have, han har
bemægtiget sig, hvorimod Anders Bay fremlagde sit skriftlige svar, sagen blev opsat 5 uger.

(174)

** Markvard Eggers på Vaderup lod fremlægge en forbudsseddel, at da hans salig formand Johan
Sommer, forrige forvalter på Dronningborg, er pantsat af Hans Mikkelsen Bendtsen assessor i
kammerkollegiet, hvis ejendomsparter, ham arveligt er tilfaldet efter sine salig forældre borgmester
Mikkel Tygesen her sst og Anne Hansdatter, som er Løjborggård, en halvgård i Dytmærsken, og
hans anpart i salig magister Søren Bendtsens gård, hvoraf ikke det ringeste af renten i langsommelig
tid er betalt, så forbyder han alle og enhver, som samme hans ejendomsparter besidder, at de
indeholder hvis leje, ham deraf tilkommer, så han deri kan gøre sig betalt.

(175)

** Niels Pedersen Svane, handelsmand her sst, fremlagde en afkalds kvittering, at da han på sin
salig far Peder Nielsen, fordum handelsmand her sst, hans vegne har betalt det formynderskab, som
han for Anne Pedersdatter efter hendes salig farbror hr Niels Tomasen, forrige sognepræst til
Sjælør, har forvaltet, så giver hun og bror Mogens Pedersen Skov borger i København ham afkald
og kvittering for deres arv.

(176)

** Kirsten Jensdatter Bay, residerende på Skårupgård, stævnede Anders Sørensen Bay her sst på
hans egne og bror Jens Sørensen Bays vegne imod dom, angående deres salig far Søren Andersen
Bays til Anne Jensdatter Bay udgivne bevis angående en del på salig Oluf Nielsens arvingers vegne
annammede skatter, som de efter deres salig fars revers har bekommet kvittering for, men samme
penge skal siden ved militærisk eksekution være søgt og betalt af salig Baltser Bay, hvorefter blev
fremlagt en ekstrakt af salig Søren Andersen Bays kvittering og revers af 28/1 1682 og en skriftlig
attest, og derefter et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 6 uger.



(178)

27/8 1688.

** oberst Numsen til Brusgård stævnede Niels Nielsen Bay her sst på hans myndling Inger
Pedersdatters vegne imod endelig dom, angående 20 rigsdaler efter skiftebrevs formelding, og
fremlagde et udtog af skifte efter salig Peder Christensen Svejstrup 13/7 1686, med udlæg for de 20
rigsdaler, og dernæst fremlagde en beskikkelse til Niels Pedersen Bay angående samme fordring,
hvortil han svarede, at det burde søges ved lov og ret, og derefter blev fremlagt en landstingsdom af
Viborg landsting 19/4 sidst afvigte, hvorpå der blev afsagt dom, at da der er sket udlæg for gælden,
så bør den itzige formynder Niels Pedersen Bay på Inger Pedersdatters vegne betale til oberst
Numsen de omtvistede 20 rigsdaler.

(179)

** Peder Knudsen her sst stævnede Niels Nielsen Bay, på hans myndling Inger Pedersdatters vegne,
for dom angående 7 sletdaler efter skiftebrevs indhold, og fremlagde et udtog af samme skiftebrev
efter Inger Pedersdatters salig forældre 13/7 1686, og en dom af Viborg landsting 19/4 sidst afvigte,
hvorefter Niels Pedersen Bay på Inger Pedersdatters vegne blev tildømt at betale.

(180)

3/9 1688.

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, lod afhjemle syn på Randers Sønderbros
brøstfældighed, som han har i forvaltning.

(182)

10/9 1688.

** Hans Christensen Grønberg her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævner
Valentin Mogensen, hans forrige dreng, som uden hans vilje og minde har forladt hans skibsrum, og
derfra ham til stor skade og fortræd henrømt. sagen blev opsat 4 uger.

** Elisabet Henriksdatter, salig hr Christen Johansens her sst, stævnede Jens Ankersen sst for
vidner angående det købebrev, hun vil have på den halvpart i en gård, hun ham har afkøbt, og
fremlagde en kvittering på 400 sletdaler, som er for den halve gård, som han af hans far Anker
Christensen rådmand tilforhandlet har, underskrevet Jens Ankersen.

(183)

** Jens Nielsen byfoged gjorde forbud, at ingen imod lovens 3.bog 13.kapitel 26.artikel må købe
uden for byen, men på Akseltorv, under varernes forbrydelse, eftersom stor uskikkelighed begås af
en del indvånere og høkere, borgerskabet til mærkelig hinder og skade.

** magistraten havde ladet en del kirkeværger indstævne med deres regnskab for rigtighed at gøre
og klarere, men sagen blev opsat 8 dage.



17/9 1688.

24/9 1688.

** Kirsten Jensdatter, kærlige og gudelskende mø, residerende på Skårupgård, med en opsættelse af
bytinget 20/8 sidst afvigte fordrede dom over Anders Sørensen Bay og hans bror Jens Sørensen Bay
for 94 rigsdaler, som salig Søren Bay skal være leveret at gøre klaring for en laksegård og et boel,
hvortil begge tilbød at betale hver sin anpart.

(185)

1/10 1688.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, fordrede dom over Anders Poulsen Bay her sst for 11
sletdaler, hvortil han indleverede hans regnskab, hvorefter blev afsagt, at eftersom fremlægges
regnskab imod regnskab bør det at komme til afregning.

** Niels Andersen her sst lod protokollere et købebrev, hvori Anne Nielsdatter Cuur, salig hr
Mikkel Madsens, sælger og afhænder til ham en gård på Vestergrave, som hendes salig mand af
Niels Hofmand købt har.

(186)

** Laurids Poulsen her sst stævnede Anders Sørensen Bay og Jens Sørensen Bay sst for vidner,
angående de to halve agre, som ligger til den gård, han har købt af deres salig far, hvorpå han ikke
har bekommet skøde eller adkomstbreve, og efterskrevne vidnede, at han har haft to agre i brug
nogle år, men de vidste ikke hvilke numre, agrene havde.

** Laurids Poulsen her sst fremlagde en skriftlig stævning, eftersom Anders Sørensen Bay og Jens
Sørensen Bay har givet ham varsel for hans obligation til deres salig far for den gård, han af ham
afkøbte, da eftersom han intet skøde eller adkomstsbreve efter løfte af deres salig far har fået, og
efter hans død ham nægtet, så forårsages han til at stævne dem, og Laurids Poulsen fremlagde et
købebrev, udgivet af salig Søren Andersen Bay 16/12 1680, hvormed han sælger ham den gård, som
ham i gælds betaling efter hans salig svigerfar og mor borgmester Mikkel Tygesen og hans salig
hustru Anne Hansdatter udlagt er, liggende på Vestergrave, samt tre halve og en hel ager, og
dernæst fremlagde hans protest, som blev indgivet over skifte efter salig Søren Bay 28/2 1688, om
ikke den salig mands sønner bør give ham skøde derpå, før han betaler hvis på købet endnu resterer,
og dernæst fremlagde en beskikkelse til Anders Bay og Jens Bay, og dernæst fremlagde han et attest
af 27/5 1688, udgivet af Tomas Rasmussen Kragballe og Christen Poulsen her sst, at Laurids
Poulsen ofte overfor dem har beklaget sig, at han ikke kunne få rigtighed på sin iboende gård på
Vestergrave af deres salig bror og svoger Søren Andersen Bay, han ham afkøbt har, med breve og
adkomster, dateret 27/5 1688, og derefter fremlagde han hans skriftlige til borgmester og råd for
oplysning om samme hans agre, med deres svar, og derefter fremlagde hans skriftlige indlæg,
hvorpå sagen blev opsat 14 dage.

(189)



** Anders Sørensen Bay på sine egne og sin bror Jens Bays vegne her sst fordrede dom over
Laurids Poulsen sst angående hans til deres salig far Søren Andersen Bay, fordum rådmand her sst,
udgivne obligation, lydende på 100 sletdaler, dateret 16/12 1680, hvorefter de fremlagde deres
indlæg, og formente, at Laurids Poulsen bør betale samme 100 sletdaler, hvortil han svarede og
formente, at ingen dom burde udstedes, før de giver ham skøde. sagen blev opsat 14 dage.

(190)

8/10 1688.

** Anders Sørensen Bay stævnede Laurids Poulsen her sst for vidner angående de agre, han har og
har brugt til sin gård på Vestergrave, som han har tilforhandlet sig af salig Søren Andersen Bay,
hvorefter efterskrevne markmænd vidnede om hvilke agre, der ligger til samme gård, og som salig
Anne Baysdatter og salig Mikkel Tygesen tilforn har haft i brug, hvorefter Laurids Poulsen
fremlagde sit indlæg.

(191)

** Hans Christoffer Grønberg med en opsættelse af bytinget 10/9 sidst afvigte stævnede Valentin
Mogensen, hans forrige kokkedreng, for dom, han uden årsag er bortrømt fra hans skibsrum, og
fremlagde et skriftligt indlæg.

(192)

15/10 1688.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg fordrede dom over Anders Poulsen Bay angående hans
obligation på 62 rigsdaler for 50 tønder byg og 25 tønder rug, som han har bekommet på
Dronningborg, dateret 5/4 1588, som han blev tildømt at betale.

(193)

** Christen Jensen af Randrup stævnede Hans Pedersen Schønning her sst samt magistraten og
overformynderne på salig Eva Hansdatter, Hans Pedersen Schønnings, hendes børns vegne for
endelig dom angående 20 rigsdaler, han har at fordre i stervboet efter salig Eva Hansdatter, som der
ikke på skiftet er gjort ham udlæg for, som stammer fra Hans Pedersen Schønning og hans fælles
hestekøb, som han blev tildømt at betale.

** doktor Simon Pauli i København hans arvinger med en skriftlig stævning stævnede salig
borgmester Mikkel Sørensens børn og arvinger, for regnskab at aflægge for hvis oppebørsel, han
1685 og 1686 af doktorens jordegods oppebåret har, efter den oprettede kontrakt af 16/9 1671,
hvorfor stævnes Mikkel Sørensens arvinger, nemlig Søren Mikkelsen Hans Mikkelsen, Jost
Simonsen på sin kærestes samt Laurids Mikkelsen og Anne Mikkelsdatters vegne, hvorefter blev
fremlagt forbemeldte kontrakt og en missive og et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(195)

22/10 1688.



** borgmester Zoegas kæreste Margrete Henriksdatter fordrede dom over Svend Olufsen skipper af
København for efterskrevne varer, han forleden sommer har annammet af hende og lovet i
København at forhandle, hvortil han svarede, at han havde ikke bekommet så meget, som hun
forventede, hvorefter han blev tilfundet at indkomme med regnskabet for overkøbmændene, og det
han befindes at blive skyldig, bør han betale.

(196)

** justitsråd Peder Lerche til Lerchenfeld fordrede dom over efterskrevne for diverse gæld, de er
ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Tomas Karmark, rådmand og konsumptionsforvalter, stævnede Jens Jensen guldsmed og hans
hustru og tjenestefolk for vidner angående hvis, de har begået imod konsumptions forordningen, og
konsumptionsbetjent Christen Jensen vidnede, at 12/10 om aftenen kom Jens Jensens vogn ind af
Østerport, og de angav ganske intet, men han fandt to sække med korn, som blev båret ind i
rådhuset, hvor det står under forsegling.

** Henrik Johansen Koop stævnede salig hr Amdis hustru i Langå imod dom anlangende hvis, hun
er ham skyldig, samt stævnede hr Søren Jensen Pind i Langå imod dom for 172 sletdaler, han er
ham skyldig efter hans udgivne obligationer, som blev fremlagt, dateret 9/3 1686 og 22/11 1687,
hvorefter de indstævnede blev tildømt at betale deres gæld.

(197)

29/10 1688.

** Jens Sørensen Bay lod protokollere et købebrev, hvori Søren Andersen borger her sst kendes, at
såsom hans salig svoger Niels Madsen Tved har participeret i en skude, kaldet Concordia, med ham
og Søren Møller i Grenå, og ejede den 3.part, da har han på Niels Madsens søn og hans datterbarn
Mads Nielsen Tveds vegne solgt til Jens Bay hans anpart i samme skude, drægtig 18 læster, som
over skifte blev vurderet tilsammen for 500 rigsdaler, og i lige måde kendes Anne Hansdatter, salig
Niels Madsen Tveds, at hun har solgt og afhændet den part, hun er berettiget deri.

(198)

** hr Christen Jensen Torsager, sognepræst i Holme, med en opsættelse af bytinget 21/8 sidst
afvigte fremlagde tingsvidner af bytinget 30/7 og 13/8 sidst afvigte, hvortil svarede Anders
Sørensen Bay handelsmand her sst og fremviste et regnskab på indtægt og udgift af salig Mikkel
Tygesens gård og tilliggende bårder, samt en kommission, oprettet imellem salig Mikkel Tygesen
hans arvinger af 24/2 1687, og derefter fremlagde en lodseddel på agrenes skifte og deling til salig
Mikkel Tygesens gård, dateret 22/4 1681, hvor hr Christen Jørgensen i Harreslev på sine og hr
Christen Jensen Torsagers vegne i Holme og borgmester Mikkel Sørensen her sst og Søren
Andersen Bay rådmand sst kastede lod om hvis jord og ager, som ligger til den gård, salig
borgmester Mikkel Tygesen påboede, og derefter fremlagde en kopi af salig borgmester Mikkel
Sørensens bog, hvori er de agre, som er skiftet mellem ham og salig Søren Andersen Bay, som
ligger til salig Mikkel Tygesens hovedgård, og derefter fremlagde hans skriftlige indlæg, hvorefter



der blev afsagt dom: da Anders Bay ikke har bemægtiget sin andre agre end sine egne, kan han ikke
tilfindes noget derfor at lide.

(200)

** hr Christen Jensen Torsager lod protokollere en oplysningsseddel, at dersom efter salig Mikkel
Tygesen og Anne Hansdatter findes adkomster eller skøder på deres jorder og efterladte
ejendomme, så oplyser han sådanne skøder, så vidt hans moderløse børn er tilfaldet i gårde agre og
andet, ulovligt at være tilkommet, og af ingen kraft.

5/11 1688.

** KM tolder Henrik von Hatten fordrede dom over Niels Lauridsen Poulsen Mollerup her sst for
dom anlangende 60 rigsdaler, som han lånte ham, som han blev tildømt at betale.

(201)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg lod publicere en obligation, hvori Erik Nielsen Kruse
guldsmed her sst tilstår at være ham skyldig 50 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham den gård, han
iboer.

** Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over Hermand Waschouit, glarmester sst, for
resterende husleje af en kælder, som han blev tildømt at betale inden 15 dage.

(202)

** Anders Sørensen Bay her sst på sine egne og bror Jens Sørensen Bays vegne med en opsættelse
af bytinget 1/10 sidst afvigte, hvorimod Laurids Poulsen fremlagde et indlæg, hvori han tilbyder at
betale de fordrede 100 sletdaler, når han får skøde på den gård, han købte af salig Søren Bay,
hvorefter han blev tildømt sin udgivne obligation at indfri.

** salig doktor Simon Pauli af København hans arvinger med opsættelse af bytinget 15/10 sidst
afvigte imellem dem på den ene og salig borgmester Mikkel Sørensens arvinger på den anden side,
begærede endelig dom, hvorimod Jost Simonsen fremlagde et skriftligt indlæg på egne og hans
myndling Anne Mikkelsdatters vegne, at de dokumenter, som fandtes efter den salig mand, blev
fremlagt på skiftet, men ikke efterset af magistraten, før de sluttede skiftet, hvorefter blev fremlagt
et indlæg af sønnerne Hans Mikkelsen Søren Mikkelsen og Laurids Mikkelsen, hvorefter blev
afsagt, at de straks efter kontrakten bør levere rigtigt regnskab.

(203)

** Laurids Poulsen her sst med opsættelse af bytinget 1/10 sidst afvigte fremlagde et tingsvidne
1/10 sidst forleden, samt en genpart af et tingsvidne af bytinget 8/10 1688 samt borgmester og råds
attest, hvortil Anders Sørensen Bay på sine egne og bror Jens Bays vegne fremlagde deres svar,
hvorefter blev afsagt dom, at salig Søren Bays sønner bør give Laurids Poulsen skøde på den gård
med agre, som deres salig far har solgt ham.

(205)



12/11 1688.

** Peder von Sprechelsen lod protokollere en obligation, hvori Anders Poulsen Bay, handelsmand
her sst, kender sig at være ham skyldig 63 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham den gård, han
iboer.

** Jens Juel skomager her sst lod protokollere en afkalds kvittering, udgivet af Rasmus Madsen,
sitzhaftig på Skovmøllegård i Sjælland, at eftersom hans hustru Mette Pedersdatter Vore, barnfødt i
Randers er tilfaldet en arv efter hendes salig mor Sidsel Bertelsdatter, salig Peder Nielsen Vores
skomager sst, hvilken arv hendes søsters mand der sst, salig Mads Nielsen skomager har haft under
værgemål, som efter hans død er blevet bestående i boet, og enken siden har begivet sig i ægteskab
med Jens Jensen Juel skomager sst, hvorfor de giver ham afkald for arv.

(206)

** amtskriver Søren Sørensen lod læse og påskrive et tingsvidne af bytinget 15/8 1670, hvori Bodil
Rasmusdatter, salig Jørgen Lauridsens efterleverske her sst, afhændede fra hende og til byfoged
Niels Jensen et lejersted i skt Mortens kirke, liggende i den mellemste gang, med en liden hvid sten
på, hvorunder salig Anne Baysdatter, fordum borgerske sst, ligger begravet, og salig Iver Jensen,
forrige skriver på Dronningborg, nu senest deri blev nedsat, og nu fremstod Otte Lutchen organist
sst, som har ovennævnte Niels Jensen byfogeds datter Lisbet Nielsdatter til ægte, og solgte til
amtskriver Søren Sørensen samme lejersted.

** magister Hans Dinesen sognepræst her sst lod forkynde en seddel anlangende at skifte efter salig
Elisabet Henriksdatter, salig hr Christen Johansens, skal foretages i morgen, som er på 30.dagen, så
enhver vedkommende, som kan have noget i boet at fordre, indfinder sig i stervboet klokken 9,
dateret 12/11 1688.

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens enke her sst, fordrede dom over Oluf Guldsmed sst for
102 lod sølv, som er leveret ham at gøre en sølvkande af, hvorpå han blev tildømt at betale hende de
102 lod sølv, eller forskaffe en forsvarlig sølvkande deraf, og det inden 15 dage.

(207)

** Christen Christensen hjulmand her sst fremlagde en stævning kontra Anders Madsen og Erik
Andersen begge vagter her sst anlangende nogle ord, som er passeret i borgmester Søren Andersens
hus imellem dem og Margrete Eriksdatter, Christen Christensens Slagters hustru, som de bør bevise,
og efterskrevne vidnede, at da der var blevet en tønde havre borte fra apoteker Mogens Skov, og
vagterne blev spurgt, om de havde set noget, svarede de, at Margrete Eriksdatter og en til kom ud
derfra hver med en sæk, men hvad der var i dem, vidste de ikke.

** Just Kruitmeyer i Malmø fordrede dom over Laurids Poulsen her sst efter hans bevis, hvori han
på sin principal Ove Ramels vegne lover at indlevere den resterende gæld, dateret Malmø 6/7 1674.
er opsat 6 uger.

(208)



19/11 1688.

** Laurids Jensen Munk her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed Niels Pedersen Kristrup
stud phil bacc på egne og søskende Maren Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter deres vegne sælger
og afhænder til ham de 2 parter, de ejer og er berettiget i den bod på Østergrave, han nu iboer,
dateret 2/11 1688.

** Søren Jensen og Jens Andersen overformyndere lod protokollere en beskikkelse, at da
borgmester og råd har fået dom over en del borgere angående deres værgemåls regnskaber, som til
dem skulle indleveres, så påminder de dem herved om at indfinde sig med deres regnskaber.

(209)

** Matias Hansen her sst et afkald. salig hr Iver Hansen i Asferg hans søn Jens Iversen gav ham
afkald for den arvepart, han er tilfaldet efter sin salig far efter skiftebrev, som Matias Hansens
formand salig Eske Hansen Abild har haft under hænder at forvalte.

26/11 1688.

** magister Hans Dinesen lod protokollere en erindring, at såsom adskillige fordringer i salig
Elisabet Henriksdatters, salig hr Christen Johansens stervbo, er indleveret, som ikke findes
forklaret, så skal samtlige kreditorer møde i stervboet på Dronningborg den fordrede gæld at
forklare og med deres hovedbøger, eller med korporlig ed bevise.

** Morten Lassen skrædder her sst fordrede dom over Peder Esbensen af Hollandsbjerg for at give
ham skøde på den bod, han iboer og af ham tilforhandlet. sagen blev opsat 4 uger.

(210)

3/12 1688.

(passerede intet)

10/12 1688.

** Søren Jensen her sst lod protokollere et købebrev, hvormed Christen Keldsen, forpagter på
Lundgård i Fyn, såsom hans kærestes mor Elisabet Henriksdatter, salig hr Christen Johansens,
fordum hospitalspræst her sst, er ved døden afgået, og han er forordnet værge for hendes tre
søskende Johannes Christensen Kirsten Christensdatter og Sofie Christensdatter, og de sammen
med hans kæreste Margrete Christensdatter i deres fædrene er tilfaldet halvparten i deres salig
forældres gård beliggende imod Vesterport sst, som Søren Jensen nu og Anders Christensen, forrige
rådmand, hans stedfar næst før ham iboede, så sælger og skøder han til ham samme deres anpart,
dateret Randers 4/12 1688.

(211)

** Anders Sørensen Bay her sst lod protokollere et skøde, hvormed hans bror Jens Sørensen Bay
sælger til ham den del, han arveligt efter hans forældre er tilfaldet i den gård, de påboede, hvori



amtskriveren på Bornholm Augustus Degner på hans salig hustru Anne Poulsdatters vegne den
4.part er berettiget, og det øvrige delt imellem ham og hans bror, og de har om betalingen gjort en
forening, som er underskrevet af deres svoger hr Christen Jørgensen i Harreslev og deres farbror
Anders Poulsen Bay her sst, dateret Randers 3/12 1688

(212)

** Peder Knudsen her sst et afkald. Christen Keldsen, forpagter på Lundgård i Fyn vitterlig gør, at
såsom Peder Knudsen har været værge for hans hustru Margrete Christensdatter og hendes
søskende Johannes Christensen Kirsten Christensdatter deres fædrene arv, som de efter skiftebrev er
tilfaldet efter deres salig far hr Christen Johansen Stroph, fordum hospitalspræst her sst og kapellan
til skt Mortens kirke, da som han af magistraten er forordnet at være værge for hans hustrus
søskende for deres arveparter, som Peder Knudsen har gjort regnskab for, hvorfor de vil holde ham
kravsløs og skadesløs i alle måder.

** Jens Pedersen Karmark, rådmand her sst, stævnede Christen Lauridsen vognmand uden
Vesterport for vidner, for han 26/11 sidst afvigte kørte til Århus uden passerseddel, og efterskrevne
betjente vidnede, at han for dem angav, at han ville kun køre til Alling, og kom tilbage fra Århus
med salig Niels Madsens enke Anne Hansdatter, og havde ingen passerseddel.

17/12 1688.

(213)

** Christen Christensen slagter her sst lod læse og påskrive et tingsvidne af bytinget 12/11 sidst
forleden, hvorimod at svare fremkom Anders Madsen vagt her sst og fremlagde et indlæg, hvorefter
sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

(214)

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, opsagde til Matias Hansen den gård, han nu påboer,
hvilken gård han ikke længere må bebo, men den kvittere.

** Christen Christensen slagter her sst stævnede Peder Terkildsen felbereder for hvis, han er ham
skyldig, som han blev tildømt at betale.

(215)

24/12 1688.

(passerede intet)

(2)

** tingbogens autorisation.



** 1743 er denne tingbog efterset, og ikke findes noget indført om skel mellem Randers og Hested
marker, undtaget om Brastrupholm i Vold.mk, og et stykke jord, beliggende uden for Østervang,
som Erik Guldsmed solgte til von Sprechelsen, men købet blev ikke ved magt,

(3)

21/9 1691.

** Anders Poulsen Bay stævnede borgmester og råd, og talte med borgmester Søren Andersens
datter Mette Rasmusdatter, for vidner angående nogle boder og ejendom, Anders Poulsens salig
søster Anne Poulsdatter er blevet berettiget og tilfaldet, og efterskrevne vidnede om boderne og om
hvem, der havde boet og boede i dem.

(4)

** Peder Vognsen stævnede Hans Jespersen visiterer her sst imod dom for hvis, han til han skulle
være skyldig, nemlig 6 rigsdaler, som den ældste datter Anne Jespersdatter af ham havde lånt til
husets fornødenhed, imidlertid salig Jesper Visiterer lå lig, hvorimod Hans Jespersen fremlagde et
skiftebrev af 14/11 1682 efter salig Jesper Sørensen visiterer oprettet, hvori Peder Vognsen som
skyldner var udlagt at betale 12 sletdaler, og Hans Jespersen mente, at hans krav skulle have været
angivet på skiftet, og det nu var for gammelt. sagen blev opsat 8 dage.

28/9 1691.

** Peder Pedersen i Hvide mølle fremlagde en missive af Albret Sejer på Vestergård på 40
sletdaler, som Anders Vinter til ham er skyldig.

5/10 1691.

** Anders Vinter på Stevnhoved stævnede Albret Sejer imod dom angående nogen gæld, han til
Ingeborg Jensdatter, salig Rudolf Roeses her sst, er blevet skyldig og fremlagde dokumenter i
sagen, hvorimod Albret Sejer fremlagde sit indlæg, at da han holder daglig dug og disk på
Vestergård i Vester sogn i Nørvang Tørrild herred, så bør han tiltales til dette sit værneting,
hvorefter der for retten blev afsagt, at Albret Sejer bør sin gæld til Ingeborg Jensdatter at betale, og
det inden 15 dage.

(7)

** Anders Sørensen Bay her sst fremlagde en dom af bytinget 30/9 1690, at eftersom Karen
Mikkelsdatter, salig magister Peder Jørgensen Dorsches af Fredericia, er stævnet for dom angående
en gæld, hendes salig far Mikkel Tygesen, fordum borgmester her sst, er blevet skyldig på skt
Mortens kirkes vegne og på Randers bys vegne, hvorfor den salig mands arvinger har udgivet deres
obligation af 2/11 1680 på 370 sletdaler, een for alle og alle for een, hvorpå rester 167 sletdaler,
som Anders Bay er søgt for og tilfundet, som en for alle, at betale, hvorfor han hende 8/7 1689 har
ladet søge, hvor hun er tilfundet hendes anpart deraf 42 daler at betale, som hun nu blev tilfundet at
betale, på hvilken dom er påskrevet, at Anders Bay fik udlæg for gælden i hendes bod.

(8)



** Rasmus Nielsen lod efterlyse hans svend Knud Andersen, som ulovligt er undveget af hans
tjeneste.

12/10 1691.

** Jørgen Pedersen farver her sst lod læse og påskrive et pantebrev, udgivet af Margrete
Nielsdatter, salig Christen Lauridsen Mollerups, lydende på 20 sletdaler, hvorfor hun pantsætter
ham 2 halve agre til den gård på Storegade, som tilforn tilhørte salig Niels Poulsen, hvilke to agre,
hendes salig mand i søskendeskifte efter sin salig far Laurids Mollerup er arveligt tilfaldet,
underskrevet Margrete Nielsdatter.

(9)

** forrige amtskriver Søren Sørensen på Viskum fordrede dom over Daniel Mikkelsen Læsø her sst
for 24 rigsdaler, han er ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

19/10 1691.

(passerede intet)

26/10 1691.

** Christen Nielsen, fuldmægtig på Dronningborg, lod læse og påskrive et skøde, hvormed Anders
Christensen, forrige rådmand her sst, sælger og skøder fra sig og arvinger og til Christen Nielsen en
gård ved Vesterport med 4 agre, underskrevet Anders Christensen egen hånd.

(10)

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, lod læse og påskrive et skøde, hvormed Jens Christensen
Durup her sst skøder fra sig og arvinger til til sin bror Laurids Nielsen og arvinger en have, som
ham er arveligt tilfaldet efter hans salig forældre.

** Anders Sørensen Bay byfoged i Jens Nielsens sted lod læse og påskrive et skøde, hvormed
Rasmus Nielsen Stuben i Gersholt i Torslev sogn og Peder Nielsen Stuben i Krogen i Torslev sogn
og deres medarvinger, nemlig deres salig bror Jens Nielsen Stuben hans børn og Jens Christensen i
Gersholt hans hustru Karen Nielsdatter sælger en anpart ejendom, som de arveligt er tilfaldet efter
deres salig bror Christen Nielsen Stuben, forrige forpagter på Løvenholm, til byfoged Jens Nielsen,
dateret Randers 21/10 1691.

(11)

** Jens Andersen Rovsing i Borup lod læse og påskrive et pantebrev, udgivet af Bartolomeus
Simonsen handskemager her sst, lydende på 40 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham to våninger,
underskrevet BMSS.

** Ingeborg Jensdatter, salig Rudolf Roeses efterleverske her sst, fordrede dom over efterskrevne
debitorer for gæld efter hendes fremlagte indlæg, som de blev tildømt at betale.



(12)

** Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, en dom, som hendes svoger Anders Sørensen Bay
forhvervede, som stævnede Jacob Nielsen Slemming handskemager her sst for dom, og fremlagde
hans obligation, lydende på 24 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(13)

** Frederik von Hatten tolder fordrede dom over Laurids Jostsen Gylling, sognepræst til Alling
sogn, for hans forløfte i efterskrevne obligation på 50 rigsdaler, udgivet af Johan Vilhelm møller i
Ry, dateret 23/6 1688, som han blev tildømt at betale.

(14)

** Niels Poulsen Bay stævnede Daniel Mikkelsen Læsø her sst for dom anlangende hvis, han er
ham skyldig, og fremlagde hans obligation og panteforskrivning på 100 sletdaler, hvorfor han
pantsætter hans gård, hvilken gæld han blev tildømt at betale.

2/11 1691.

** Rasmus Nielsen i Røde mølle et afkald. Søren Andersen Mammen her sst på sin og sine børns
vegne, Søren Sørensen skipper på hans hustru Kirsten Jørgensdatters vegne, Anders Christensen
Vinter skomager her sst på hans hustru Johanne Jørgensdatters vegne, Mogens Nielsen i Grundfør
mølle på salig Søren Nielsen i Hadsten mølle og hans hustru Bodil Jørgensdatters vegne gav
Rasmus Nielsen møller afkald for al den arv og arvepart, som de efter Rasmus Nielsens hustru, salig
Maren Andersdatter, arveligt kunne tilfalde, og de takkede ham godt for god betaling.

(15)

** Kurt Koop fordrede dom over Bartolomeus Simonsen skomager her sst for 16 sletdaler, som han
blev tildømt at betale.

(17)

9/11 1691.

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, stævnede løjtnant Frederik Vilhelm von Phuel
imod vidner angående hvis ærerørige skældsord, han 27/10 sidst afvigte mod Anders Christensens
hustru Sofie Johansdatter Cuurs har forøvet, hvorefter efterskrevne vidnede, at da byfogden 27/10 i
Anders Christensens hus dansede med hans hustru Sofie Cuurs, kom løjtnanten, som lå i kvarter der
i huset, til ham og sagde, dar dantz du mit mein huur, hvortil byfogden svarede, war sax du, da
svarede han atter igen, dar dantz du mit meinen huur, da svarede Sofie Cuurs, det siger i som ingen
ærlig karl, og er i en ærlig karl dog sig, om i har nydt noget, hvorefter løjtnanten lod svare, at han
havde været så drukken, at han vidste deraf intet at sige, og han vidste ikke andet med den
fornemme matrone end det, som ærligt og tilbørligt var i alle måder, og Sofie Cuurs fremlagde
hendes attest, at hun var uskyldig i slig letfærdigheds gerning, som han hende løgnagtigt har påsagt,
hvilket hun bekræftede ved sin ed.



(18)

** Anders Sørensen Bay her sst fordrede dom over efterskrevne for resterende husleje og agerleje,
som ham var overdraget til betaling af hr Christen Jensen Torsager i Holme, som de blev tildømt at
betale.

(19)

** Mogens Skeel til Fussing, hans fuldmægtig Anders Vinter, lod læse en advarsel, at da hans
husbond har ladet reparere og opfylde den vase over kæret imellem Fussing mølle og Læsten, og for
den ladet sætte en svingel som tilforn, da gives til efterretning, at hvem, som holder det for mageligt
at køre samme vej, da skal der herefter gives af en bondevogn 1 skilling, af en beslagen vogn eller
kaleche med 2 heste 2 skilling, og af en karet med 4 eller 6 heste 4 skilling, eftersom det er ingen
landevej, men en vej, som husbondens forfar har ladet gøre for deres egen mageligheds skyld.

16/11 1691.

23/11 1691.

** Anders Christensen rådmand fordrede dom over Daniel Mikkelsen Læsø her sst for en hans
hustru Anne Nielsdatters udgivne obligation 28/5 1686 til Peder Pedersen Juel på Læsø, som har
transporteret den til Anders Christensen, hvorpå resterer 29 sletdaler, som han blev tildømt at betale
inden 15 dage.

(20)

** Christen Nielsen, fuldmægtig på Dronningborg, lod læse et skøde, hvormed Bartolomeus
Simonsen handskemager sælger og skøder til Christen Nielsen de to boder, som han har købt af
byskriveren.

(21)

** Johan Gottlieb Sommer podemester fremlagde et skøde, hvormed Hans Benzon landsdommer
skøder til ham en have uden Vesterport.

** Maren Jespersdatter, salig borgmester Martinus Seemands, fordrede dom over efterskrevne for
resterende husleje, som de blev tildømt at betale.

(22)

** Søren Rasmussen Perck her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig, som
de blev tildømt at betale.

(23)

30/11 1691.



** Anne Nielsdatter, Daniel Mikkelsen Læsøs her sst, stævnede Daniel Mikkelsen Læsø for vidner
angående hans umanerlige omgængelse imod hans hustru, og efterskrevne vidnede, at han har levet
et meget uskikkeligt og ukristeligt ægteskab, og skammeligt beskyldt hans hustru for horeri og kaldt
hende en dragonhore, uden nogen årsag, og slået hende og om natten jaget hende ud i kulde og sne,
så hun har måttet søge naboer om ly, og her spoleret bo og bohave, hvorefter han fremlagde sit
indlæg, at det var muligt, at hun med hendes trodsighed har kunnet ophidse ham til at svare et
hastigt ord, men det kan ikke bevises, at han har handlet ukristeligt eller tyrannisk med hende.

(25)

** byfoged Jens Nielsen lod læse et skriftligt købebrev, hvormed Daniel Mikkelsen Læsø skøder til
ham den halve del af hans skibsrum, som kaldes Håbet, drægtig 12 læster, underskrevet DMS.

(26)

7/12 1691.

** Margrete Knudsdatter, salig Hans Christoffer Grønbergs, fordrede dom over Daniel Mikkelsen
Læsø for gæld for tømmer og andet, som han blev tildømt at betale.

(27)

** Peder Christensen Midtiby i Bjergby fordrede dom over Daniel Mikkelsen Læsø her sst
angående 36 sletdaler for rent korn, som han har annammet, som han blev tildømt at betale.

** Niels Pedersen Svane borger her sst stævnede Daniel Mikkelsen Læsø for dom for hvis, han har
betale for ham efter fremlagte kvitteringer, som han blev tildømt at betale.

(28)

** Niels Nielsen Læsø stævnede Daniel Mikkelsen Læsø her sst imod dom angående 50 sletdaler,
som hans hustru Anne Nielsdatter har udlovet til hendes salig mand Niels Nielsen Læsøs
slegfredsøn Niels Nielsen, og fremlagde et afkald af bytinget 21/5 1688, hvori er indført en kontrakt
imellem Anne Nielsdatter og hendes svoger Peder Pedersen Juel af Læsø 28/5 1668, hvorpå Daniel
Mikkelsen blev tildømt at betale 50 sletdaler.

(29)

** Lene Jensdatter ved hendes svoger Anders Sørensen Bay stævnede efterskrevne dragoner,
nemlig Christoffer Schmidt og Kurt Rasch for vidner angående hvis skældsord, de har haft til Lene
Jensdatter og hendes datter Else Andersdatter 29/11 på gaden, da de kom fra kirke, hvorefter blev
fremlagt Helvig Lauridsdatters attest, hvori hun vidnede om deres skældsord, og der kom en soldat
efter Else Andersdatter, så hun blev forskrækket og sprang til side, og Maren Nielsdatter Tved
vidnede, at hun fulgtes med Lene Jensdatter og hendes datter fra kirke, og da sagde dragonerne, der
kommt der dirne mit dem grossen nase und mit den roten top und die reiche witve mit der grosse
mars og mange andre skældsord, og andre vidnede derom.

(30)



** Oluf Eriksen af Viborg fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede borgmester
Christian Zoega, for han ikke har villet gøre ham rigtighed for hans hustru Anne Johanne Cuurs
arvepart efter hendes salig far og hendes salig søster Anne Margrete Cuur, og langt mindre leveret
ham skiftebrev, og hans bror hr Jacob Eriksen i Hobro mundtligt har refereret, at hans hustru Anne
Johanne Cuurs arv efter hendes forældre bedrager sig 2181 sletdaler, og hendes salig søster Anne
Margrete Cuurs, salig magister Mårslets, har efterladt sig mere end 1300 sletdaler, hvorefter blev
fremlagt borgmester Zoegas indlæg, at han intet var Anne Johanne Cuurs værge, den tid der holdtes
skifte efter hendes salig far, og der det andet efter magister Laurids Mårslet blev forrettet, var han
på en lang rejse og en ulykkelig stranding ved Memel, ham til nogle tusind dalers forlis. sagen blev
opsat 4 uger.

(33)

14/12 1691.

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, fremlagde en skriftlig stævning til løjtnant Frederik
Vilhelm Phuel for vidner angående hans forhold i hans hus, hvor han er indkvarteret, og
efterskrevne fremlagde deres attester, at løjtnanten havde sagt til stuepigen Gertrud Nielsdatter, du
er en hore, jeg har set min knægt har pulet dig i natkasserne, og han havde sagt til instrumentist
Rasmus Andreasen Holst, at han var en skælm hundsfot fedelknægt kanaljepak og andre
ukvemsord, som Maren Rasmusdatter Vissings, salig Anders Jørgensen Holst, forrige instrumentist
i Randers bevidnede.

(36)

** Peder Knudsen borger her sst fordrede dom over efterskrevne, som er ham gæld skyldig,
hvorefter blev afsagt, at de, som har regnskab imod Peder Knudsen, det bør at indkomme for
uvildige dannemænd, og de øvrige bør betale deres gæld.

(37)

** Anders Sørensen Bay handelsmand her sst stævnede borgmester og råd for dom angående hans
kæmnerregnskab, og tilbyder straks at klarere mangler. sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

(38)

** Peder von Sprechelsen kontra borgmester og råd spurgte, om de kender sig ved Brastrupholm, at
tilhøre dem eller Randers by, hvorimod blev fremlagt deres indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

21/12 1691.

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, stævnede Christen Mortensen rebslårs hustru her
sst for dom angående hvis skældsord, hun havde haft imod Anders Christensens hustru Sofie Cuurs,
og fremlagde et instrument, hvori er indført nogle dragoners deres attest på tysk samt vidner,
hvorefter efterskrevne vidnede, at Christen Rebslåers hustru Elle Jacobsdatter Prim sagde løjtnant
Phuel den ærlige karl, han bliver nok den ærlige karl han er, men Sofie Cuurs den hore skal få en



ulykke, det er ikke det første med hende, hun har engang taget en ungkarls pit i sin hånd, og kysset
den, hvorpå blev fremlagt Anders Christensens indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(42)

** Christen Mortensen rebslår her sst stævnede efterskrevne dragoner for at vidne om hans hustru
hindes ord, hun skulle have haft om Anders Christensens hustru Sofie Cuurs, og han fremlagde
underskrevne attester, at de dragoner, som havde underskrevet attesten angående Elle Jacobsdatters
ord om Sofie Cuurs, enten ikke havde hørt samme ord, eller var så drukne, at de ikke vidste, hvad
de underskrev, og derefter blev fremlagt Elle Jacobsdatters attest, at hun aldrig har sagt andet om
Sofie Cuurs end hvad ærligt er, og ved hende ikke andet at påsige, så længe hun hende fra barndom
og opad kendt har.

(44)

** Kaj Henriksen Piper, boende i Mariager, stævnede efterskrevne debitorer for dom angående hvis,
de er ham skyldig, hvorimod blev fremlagt Hans Jespersens skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt,
at da Hans Jespersen har modregning, bør de komme til afregning, og han med øvrige saggivere at
betale deres gæld.

(46)

11/1 1692.

** borgmester og råd lod stævne Peder von Sprechelsen til Dronningborg for vidner at påhøre,
Brastrupholm angående, og efterskrevne, som mindes op til 50 år, vidnede, at så længe har den
ligget til Randers by.

(48)

** Henrik Danielsen Block her sst lod læse og påskrive et købebrev, hvormed Niels Benzon til Vår
med videre, KM etatsråd, sælger til ham hans arveligt tilkomne rusestade i Randers fjord,
Mammens stade kaldet.

** assessor Bendt Vinter, residerende på Visborggård, stævnede efterskrevne for dom for hvis, de
til ham eller salig Peder Hansens arvinger er skyldig efter hans fremlagte indlægs formelding,
hvorimod blev fremlagt Else Olufsdatter, salig hr Madses indlæg, hvorefter blev afsagt, at de
indstævnede bør betale deres gæld, dog Else Olufsdatter derfor fri at være.

(50)

** Christian Zoega, forrige borgmester, fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede
forrige kvartermester Oluf Eriksen i Viborg for vidnesbyrd at påhøre, angående hans salig svigerfar
Johan Cuurs bøger, og hvad han på sin kærestes vegne efter lodseddel har kunnet indfordre, og
fremlagde en attest, at underskrevne var i borgmester Zoegas hus og magister Christen Eriksen
såvel som forrige kvartermester Oluf Eriksen af Viborg, og da bad Zoega Oluf Eriksen levere ham
de ofte begærede mangelposter på hans overleverede formynderskabs regnskab, underskrevet
Randers 28/11 1691 B Koop, og Zoega fremlagde en attest, som Henrik Johansen Koop selv



oplæste, at grunden til, at de ingen af deres salig far Johan Cuurs uvillige debitorer ved namsdom at
kunne søge, var af den årsag, at ingen af hans regnskabsbøger var med stemplet papir forsynet, og i
de åringer deres søster Anne Johanne Cuurs i hans hus har været, da er hun med skikkelig
optugtelse gudfrygtighed klæder og lære blevet forsynet, som de som søstre svogre og venner
testerer, dateret 7/10 1691 Else Olufsdatter salig hr Madses, Anne Johansdatter Cuur salig Mikkel
Menses ?, Anne Madsdatter, Engel von Hatten Henrik Koop Kurt Koop, med påskrift, at salig
Johan Koop brugte intet stemplet papir, underskrevet Johan Reimer apoteker, og Henrik Koop
fremlagde en attest angående efterskrevne kramvarer, som hans salig kærestes søster Anne Johanne
Cuurs tid efter anden af hans krambod har bekommet, som hendes formynder borgmester Zoega har
betalt, og med kvittering af Kurt Koop, og af Baltser Christensen Assentoft for skrædderløn til hans
salig far Christen Assentoft og mor Dorte Baltsersdatter, som vidnede, at den tid Anne Johanne
Cuurs kom i Zoegas hus, var hendes klæder helt slidte, og de klæder, hun havde bekommet, havde
hendes salig mand syet, og hun havde hendes eget kammer for sig selv, som i forrige tider kaldtes
skolen, i Zoegas hus.

(55)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg fordrede dom over borgmester og råd efter opsættelse
30/1 1691, og fremlagde et KM skøde, at imod betaling af 1095 rigsdaler, er Peder von Sprechelsen
tilskødet jus patronatus og kirketiende med jordegods og kirkeskyld af Borup kirke, dateret
København 21/7 1687, og dernæst fremlagde en ekstrakt af Borup kirkes regnskabsbog for 1636,
iblandt andet Maren Jensdatter i Randers af tre stykker eng i Brastrup mark og et stykke eng
Brastrupholm, om hvilke enge i 1646 af Randers by med hr Jens Block i Randrup er gjort kontrakt,
og dernæst fremlagde en ekstrakt af den ny matrikel angående Borup kirke, en kirkejord, kaldes
Brastholm op Brastrup mark har borgmester og råd i Randers i fæste, hvorefter han fremlagde et
skriftligt indlæg, dateret Dronningborg 30/11 1691 Peder von Sprechelsen, hvorimod efterskrevne,
som mindes op til 60 år, vidnede, at så længe har Brastrupholm været brugt til Randers ulast og
upåkæret, hvorefter blev fremlagt efterskrevne dokumenter, først kong Eriks stadfæstelsesbrev på
Randers bys privilegier af 1436, samt kong Christoffers konfirmation 1441, og kong Hanses
stadfæstelsesbrev 1483, og i rette lagde et skøde, givet af Gråbrødre konventsbrødre, hvori
efterskrevne vidnede, at 1504 Maria Magdalene dag var skikket på Støvring herredsting inden alle
fire stokke for tingsdom Niels Pedersen borgmester i Randers, som æskede og gik et fuldt stående
tingsvidne af otte underskrevne mænd, som vidnede, at broder Anders Glob af Gardian og menige
konvent skødede fra Gråbrødre kloster til menige borgere i Randers den lod og del ret og rettighed,
som Gråbrødre kloster havde i Brastrup mark og Vadum mark, såsom er ager eng fiskevand fægang
tørveskær med mere, og dernæst blev fremlagt efterskrevne kongers konfirmation på Randers bys
privilegier af 1566 1598 og 1648, og dernæst den itzige konge Christian den fjerde hans
konfirmation, hvorefter for retten blev afsagt, at Peder von Sprechelsen ikke videre kunne tilkendes
at nyde af Brastholm mark, end KM skøde om formelder.

(64)

** Jens Nielsen Gram i Randers. Niels Jensen i Amstrup fremlagde en fuldmagt, at eftersom
underskrevne er tilfaldet en arv efter salig Maren Jensdatter i Randers, Jens Nielsen Grams salig
hustru, som er født i Amstrup af salig Jens Nielsen og salig Maren Frandsdatter, som boede og døde
i Amstrup, så giver Mikkel Sørensen, som er den salig kvindes halvbror, hans bror Niels Jensen
fuldmagt til at give deres svoger Jens Nielsen afkald, samt på Jens Nielsen i Amstrup hans hustru
Johanne Sørensdatter, som er den salig kvindes halvsøster, og salig Rasmus Sørensen fisker i



Horslev, som var den salig kvindes halvbror, hans efterladte to børn og den salig kvindes søster
Karen Jensdatter, som tjener i Sjælland, hvorefter Niels Jensen på egne og ovennævntes vegne gav
afkald for arv.

(65)

18/1 1692

** Elle Bjerrings fordrede dom over Søren Rasmussen Perck her sst for leje af en ager, som han
blev tildømt at betale.

(66)

** Peder Vognsen fordrede dom over Hans Jacobsen her sst for 30 sletdaler for en bod, han på
auktion havde tilforhandlet sig, som han blev tildømt at betale.

** Anne Nielsdatter Vorups fremlagde en stævning til Daniel Mikkelsen Læsø, hendes mand, for
hans utilbørlige løgnagtige sigtelse og beskyldninger samt ukristelig medfart, han har gjort imod
hende, og fremlagde en skriftlig forpligt, hvori Daniel Mikkelsen vedstår, at han af dårlighed og
ubesindig misforstand har haft mistanke til hans hustru Anne Nielsdatter og behandlet hende meget
uskikkeligt efter hans sidste hjemkomst fra København, hvorover hun med sin far Peder Christensen
Ravn og svogre Niels Pedersen Steiner ? og Iver Nielsen ---- borgere her sst har ladet ham arrestere,
hvorfor han beder hende tilgive sig, og han forpligtede sig ikke at tænke eller tale hende noget
uærligt efter, så længe, hun forholder sig ærligt imod ham, og fremlagde et tingsvidne af bytinget
30/11 1691 og en attest. sagen blev opsat 4 uger.

(68)

25/1 1692.

** Oluf Eriksen af Viborg med opsættelse 7/12 1691 angående det værgemål, borgmester Zoega har
været betroet for Oluf Eriksens hustru Anne Johanne Cuur, fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 3
uger.

(69)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede borgmester og råd for vidner angående den
kontrakt, som skal være oprettet imellem borgmester og råd og salig Jens Block, forrige sognepræst
til Borup og Hald sogne, Brastrupholm angående, og efterskrevne vidnede, at de ikke havde set
omtalte kontrakt, hvorefter blev fremlagt en kopi af et fæstebrev af 20/7 1676, udgivet af Randers
magistrat angående Kylling enge og Brastrupholm, og fremlagde en beskikkelse fra Peder von
Sprechelsen til borgmester og råd, med svar, at de ikke vidste noget om nogen kontrakt, hvorefter
blev fremlagt kopi af et fæstebrev, hvori borgmester og råd fæster til hr Casper Pedersen
Lindenfeld, sognepræst til Borup og Hald, hans livstid noget jord, som Niels Kylling, fordum
borger i Randers, og salig hr Jens Block i Borup tilforn i fæste har haft, derimod skal forblive med
den kontrakt om Brastholm, som borgmester og råd og salig hr Jens Block oprettet har, dateret 20/7
1676, hvortil magistraten lod svare, at alle vedkommende ikke er stævnet, og at den gode mand vil
lade dem være fri for hans mange ufornødne stævnemål og beskikkelser, især med denne sag.



(72)

** Niels Pedersen Svane lod protokollere et købe og skødebrev, hvormed Bodil Rasmusdatter, salig
Jørgen Lauridsens, sælger og skøder til ham nogle agre på Randers mark, underskrevet Bodil
Rasmusdatter med lovværge Jens Andersen Kragballe.

** Christen Jacobsen Prim lod læse en afregning, hvori han og hans svoger Peder Vognsen snedker
her sst har gjort afhandling med hverandre om den arvelod hans hustru og Christen Prims søster
Benedikte Jacobsdatter er tilfaldet for fædrene og mødrene i den halve gård, han iboer, dateret 2/7
1690. Peder Vognsen egen hånd Christen Jacobsen Prim egen hånd, med påskrift, at Christen
Jacobsen Prim har betalt samme arvepart. 19/1 1692.

(73)

** Matias Pedersen Hamborg fordrede dom over Daniel Mikkelsen Læsø her sst for gæld, som han
blev tildømt at betale.

26/1 1692.

(passerede intet, som skulle gives beskrevet)

1/2 1692.

(74)

** Niels Mollerup her sst stævnede Margrete Nielsdatter, salig Christen Mollerups, for vidner at
påhøre anlangende noget tøj, hun 17/1 i Niels Poulsens gård tog i en kiste, og ligeledes stævnede
Niels Poulsens hustru Johanne Nielsdatter, og Niels Poulsen Mollerup fremlagde en attest, hvori
efterskrevne vidnede, at hun tog nogle klæder i kisten, som hun havde nøgle til, og samme klæder
tilhørte hende. andre vidnede det samme.

(75)

** Jacobus Gesius, privilegeret apoteker i Århus, et skøde. Johan Reimer, privilegeret apoteker i
Randers, fremlagde et skødebrev, udgivet af Hans Benzon til Skærsø landsdommer på sine egne og
sin mor fru Johanne de Hemmer til privilegeret apoteker i Randers Mogens Skov, den gård i
Randers, hans salig far borgmester Mads Hansen iboede og afdøde, dateret Randers 28/3 1687, og
Johan Reimer beviste med adskillige dokumenter, at han havde betalt alle, som havde krav over
skifte efter salig Mogens Skov,  og solgte og skødede samme gård til hans godefar Jacobus Gesius.

(76)

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, havde tiltale til Elle Jacobsdatter Prim, Christen
Mortensen rebslårs hustru, for nogle ærerørige ord, hun 12/11 skulle have talt om hans hustru Sofie
Cuurs, hvorefter Christen Mortensen fremlagde hans hustrus forrige indlæg, hvilket hun ved sin
sjæls ed med oprakte fingre bekræftede, hvorefter Anders Christensen lod processen ophæve.



8/2 1692.

** major Johan Pretzner stævnede Lene Jensdatter og hendes datter Else Andersdatter for vidner at
påhøre, for de usømmelige ord, hun har haft om dragonerne, samt stævnede byfogden Jens Nielsens
søster Kirsten Nielsdatter, og efterskrevne vidnede, at da Lene Jensdatters indkvarterede dragon
kom for at få nogle tørv, for dem, han fik i går, var opbrændt, da tog han hans hat af og skrabede for
Else Andersdatter, og da svarede hun, at hun ville skide i dragonerne, de ville så meget, og da de
gik fra kirke, da stod der en hob soldater og sagde, der kommer den skitfot med de grosse mars, der
ville skide i alle dragoner. sagen blev opsat 8 dage.

(78)

15/2 1692.

** den æressag imellem Daniel Mikkelsen Læsø og hans hustru Anne Nielsdatter er opsat 14 dage.

** major Johan Pretzner stævnede Lene Jensdatters datter Else Andersdatter for dom angående
ærerørige og falske ublu sigtelser, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 8/2 sidst afvigte, og Lene
Jensdatters missive til kammerråd Hofmand i Århus, at hun og hendes datter er blevet overfaldet af
6 dragoner på vej fra kirke, hvoraf den ene løb efter hendes datter og tog hende i hendes klæder, og
9/12 kom en korporal i hendes hus og truede hendes datter med en stor stok, hvorfor hun anmoder
om at må nyde husfred, hvorefter blev fremlagt et skriftligt indlæg, underskrevet J Pretzner,
hvorimod Lene Jensdatter lod fremlægge et tingsvidne af bytinget 7/12 1691 og hendes skriftlige
indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

(83)

** Lene Jensdatter fremlagde en dom af bytinget 18/1 sidst afvigte, hvori Hans Jacobsen blev
tildømt at betale Peder Vognsen 30 sletdaler, og nu for retten overdrog Peder Vognsen kravet til
Lene Jensdatter.

(84)

** Niels Pedersen lueskrædder her sst stævnede Søren Perck for dom for 5 sletdalers agerleje. sagen
blev opsat 8 dage.

22/2 1692.

** Mikkel Sørensen, KM amtskriver, fremlagde en transport, hvori Søren Sørensen bekender, at da
hans bror Mikkel Sørensen har betalt ham den gård i Randers, som Poul Knudsen påboer, så
overdrager han samme gård til ham, dateret 20/10 1691.

(85)

** Hans Jespersen, forrige visiterer her sst, fremlagde et skøde, hvormed Niels Pedersen Viborg
skomager sst skøder til ham en våning på Østergrave, dateret 17/2 1692.

(86)



** kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum lod protokollere en obligation og panteforskrivning, hvori
Tøger Jacobsen Møller i Randers kendes at være ham skyldig 1685 sletdaler for husleje af den gård,
som tilhører Peder Rosenørns myndling Oluf Worm Lassen, hvorfor han pantsætter ham hans
havested for Randers, 15/2 1693 Tøger Jacobsen Møller.

** Jacob Hansen felbereder her sst fremlagde et skriftligt købebrev, hvormed Christian Zoega,
forrige borgmester, sælger til ham hans halve gård på Brødregade, som salig Adam Jespersen Muus
stadsmusikant afdøde, og hans efterladte hustru nu iboer, dateret 16/2 1682.

(87)

** major Johan Pretzner fordrede dom over Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, og hendes
datter Else Andersdatter her sst efter opsættelse 15/2 sidst afvigte, hvorefter der blev afsagt dom, at
da Else Andersdatters påsagn ikke er ærerørige, men ubekvemme, tilfindes hun at give til de fattige
1 rigsdaler og betale omkostning til majoren 3 rigsdaler.

(89)

** borgmester og råd og menige lavsbrødre lod stævne Anders Poulsen Bay borger her sst for dom,
for hans regnskab om borgerskabets liglavs indkomst at levere og gøre rigtighed for, og fremlagde
et indlæg, hvorefter han blev tildømt at gøre rede og regnskab for hvis, han har oppebåret liglavet
tilhørende, og betale processens omkostning.

(90)

** Niels Jensen Bonde, handelsmand her sst, fremlagde en skriftlig stævning til Peder Pedersen i
Ørsted for nogle skammelige ord, han skulle have sagt, sidst han var i Randers, hvorimod blev
fremlagt Peder Pedersens skriftlige erklæring, at han aldrig har talt noget usømmeligt eller
utilbørligt om ham, med mindre det er sket i drukkenskab og ubesindighed, som vidnerne bedst kan
forklare.

(91)

** Peder Pedersen i Hvide mølle stævnede efterskrevne for resterende lånte penge efter hans
fremlagte indlæg, som de blev tildømt at betale.

(93)

** kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum fordrede dom over Mads Hansen Værum guldsmed i
Randers for et års husleje 15 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(94)

29/2 1692.

** Oluf Eriksen af Viborg fremlagde en opsættelse 7/12 sidst afvigte angående hans hustru Anne
Johanne Cuurs fædrene og mødrene arv, og dernæst en afsigt, at sagen er opsat 3 uger, inden



hvilken tid efterskrevne dannemænd skal efterse og efterregne hvis borgmester Zoega med rette i alt
kan skyldig blive.

** Anne Nielsdatter Læsø og hendes stedfar Peder Sørensen Ravn og hendes svogre og bror Niels
Pedersen Svane og Iver Nielsen Rodskov og Niels Nielsen Vorup stævnede Daniel Mikkelsen
Læsø, Anne Nielsen Læsøs mand, for hans utilbørlige løgnagtige sigtelse og beskyldning samt
ukristelig medfart, han har øvet på hans hustru, hvorefter blev fremlagt en forpligt af bytinget 30/11
1691, samt en beskikkelse til Daniel Mikkelsen Læsø, indeholdende blandt andet, at hans hustru
Anne Nielsdatter i sit forrige ægteskab med salig Niels Nielsen Læsø har levet et ærligt ægteskab i
8 år, upåanket uden nogen beskyldning i alle måder, og dernæst blev fremlagt en attest, samt et
skriftligt indlæg, og  derefter Anne Nielsdatters skriftlige indlæg, hvorefter blev fremlagt Daniel
Mikkelsens indlæg, hvorpå blev for retten afsagt, at da det ikke med syn bevises, at Daniel
Mikkelsen har slået sin hustru blå eller blodig, så bliver han for den hårde irettesættelse frikendt,
men for sine grove beskyldninger at give til de fattige 1 rigsdaler samt 3 rigsdaler til sagens
omkostning.

(100)

** oberst Numsen til Brusgård fordrede dom over Mikkel Bay i Lem for 4 sletdaler, han er skyldig
for agerleje, som han blev tildømt at betale.

(101)

** Christen Vorup vognmand her sst stævnede Mads Hjulvej i Ilshøj for vurdering af en sort
klædekåbe, han har sat i pant for hvis, han er ham skyldig, som blev vurderet for 7 sletdaler

7/3 1692.

** Jens Pedersen, forrige byens kæmner, stævnede efterskrevne for hvis, de er ham skyldig for
orlovsskat, og fremlagde et skriftligt indlæg, og i rette lagde et kongebrev, dateret 29/6 1650
angående orlovsskat, hvortil efterskrevne fremlagde deres svar. sagen blev opsat 8 dage.

(104)

** Jens Jensen guldsmed stævnede Tomas Pedersen Karmark og hans medinteresserede i
konsumptionen for vidner, om Jens Guldsmed ikke rigtigt havde fortoldet hans malt, hvorefter
efterskrevne vidnede, at den forseglede malt, og den malt til ølbrygning er rigtigt fortoldet,
hvorefter han fremlagde sit skriftlige indlæg, hvilket han ved ed bekræftede.

(105)

** Tomas Karmark og hans medinteresserede i konsumptionen stævnede Jens Jensen guldsmed for
vidner, angående formalet korn og nylig brygget øl, der fandtes i hans hus 15/2 sidst afvigte,
hvorefter konsumptionsbetjente vidnede, at de i hans hus fandt 3 tønder godt øl 1 tønde middel øl
og 3 tønder tyndt øl, og der foruden 4 skæpper malt.

14/3 1692.



** Jens Sørensen Bay handelsmand her sst lod protokollere et skøde, hvormed Peder Rosenørn til
Tvilum sælger og skøder til ham hans tre våninger ved Sønderbro, dateret Tvilum 4/2 1692.

(106)

** rådmand Tomas Pedersen Karmark fordrede dom over Niels Post her sst for hvis, han er ham
skyldig, og for at han har lovet at følge hans pram i år som forrige åringer, og vil formode, han
bliver tildømt at holde hans løfte og betale hvis, han med resterer, hvilket han blev tildømt.

** Jens Bay her sst fordrede dom over Anne Rasmusdatter Slemming sst for hør rug og malt, hun af
ham bekommet har, og for 4 års husleje, som hun blev tildømt at betale.

(107)

21/3 1692.

** Jens Pedersen, forrige byens kæmner ,fremlagde en opsættelse af 7/3 og fordrede dom, hvorimod
Gregers Tomasen Speitzer fremlagde et indlæg, og Anders Sørensen Bay på sin godemor Lene
Jensdatters vegne fremlagde efterskrevne forrige byens kæmners kvitteringer, hvorefter blev for
retten afsagt, at de indstævnede bør hver sin anpart at betale, men Lene Jensdatter bør fri at være.

(108)

** Morten Lassen Lem fordrede dom over Niels Sørensen Rodskov i Albæk for hvis penge, han er
ham skyldig, som han blev tildømt at betale.

(109)

** Niels Jensen Bonde borger her sst fremlagde en stævning, hvormed han stævnede Peder
Pedersen i Ørsted for nogle skammelige ord, han skal have sagt,sidst han var i Randers, og
fremlagde hans skriftlige indlæg, hvor da Peder Pedersen svoger Matias Pedersen i Nørager mødte
på hans vegne, hvormed sagen blev aftalt, uden alene efterskrevne gjorte omkostninger, som han
formoder Peder Pedersen bør betale, hvilket han blev tildømt.

(110)

** hr Christen Sørensen, sognepræst til Tved, fordrede dom over Anne Rasmusdatter og hendes
mand Berent Folbretsen for 81 daler efter efterskrevne dom af bytinget 19/4 1680, hvor han blev
tildømt at betale sin gæld, og Anne Rasmusdatter for gæld til hr Christens salig mor, hvilken gæld,
hun blev tildømt at betale.

(111)

** Jost Simonsen her sst lod lyse efter en pige Karen Christensdatter, barnfødt i Åstrup i Hellum
herred, som ulovligt er rømt af hendes tjeneste, og ikke gjort regnskab for hvis, hun har haft under
hænder.



** Jost Simonsen fordrede dom over Jørgen Madsen rådhusskriver her sst for hvis, han resterer med
til ham og medarvinger, for efterskrevne, som han i november 1687 købte på auktion efter Jost
Simonsens godefar borgmester salig Mikkel Sørensen, hvorpå rester 28 sletdaler, hvortil han
svarede, at han havde regnskab imod Jost Simonsen, hvorfor blev afsagt, at det bør komme til
afregning med to dannemænd på hver side.

(112)

30/3 1692.

** magister Hans Dinesen, sognepræst i Randers og provst Støvring herred, stævnede efterskrevne
Randers bys forrige magistrat, eftersom han af Peder von Sprechelsen til Dronningborg tiltales for
en kontrakt, som formenes imellem salig hr Jens Block i Borup og magistraten i Randers skulle
have været oprettet, angående en jord Brastrupholm, som Borup kirke sig skulle kunne tilegne, og
han vil tiltænke magister Dinesen, der som provst overværede skiftet efter salig hr Jens Block,
samme kontrakt enten selv i hænde har, eller til andre har leveret, og stævnede desuden Peder
Jensen Gerlev borger i Randers, som var overværende på skifte efter salig hr Jens Block, og var
hans nærmeste svoger, samt Peder von Sprechelsen til Dronningborg og hr Casper Lindenfeld
sognepræst i Borup, hvorefter Morten Tygesen forrige rådmand vidnede, at han erindrede intet om
nogen kontrakt angående Brastrupholm, og Peder Jensen Gerlev vidnede, at han på skiftet ikke så
nogen kontrakt, og de øvrige indstævnede vidnede, at de på rådhuset ikke havde set nogen ekstrakt
eller andet Brastrupholm angående, på nær et fæstebrev, dateret 25/7 1646 på et stykke jord østen
Borup kirke.

(115)

** såsom Oluf Eriksen af Viborg har ladet borgmester Christian Zoega hans gods og person
arrestere, da forpligter Tomas Pedersen Karmark i Randers Jens Nielsen Byfoged sst og Henrik
Johansen Koop handelsmand sst at svare Oluf Eriksen til alle lovlige pretentioner, indtil der falder
dom angående hans hustrus arv, dateret 29/2 1692, hvorfor Christian Zoega pantsætter ovennævnte
alle hans ejendomme, dateret Randers 29/2 1692.

(116)

** Jens Juel skomager her sst stævnede Maren Jespersdatter, salig borgmester Martinus Seemands,
og hendes datter Lisbet Seemands og amtskriver Mikkel Sørensen for vidner og syns afhjemmelse
angående de 4 halve agre, Jens Juel har købt på auktion efter salig Hans Villumsen, og dernæst
fremlagde han er skriftligt syn på agrene, som blev overmålt.

** Søren Knudsen stævnede Tøger Jacobsen og Peder Bødker borgere her sst for dom for gæld, de
var ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(117)

** hr Casper Lindenfeld, sognepræst til Borup, lod fremlægge et skødebrev, hvormed Jørgen
Madsen byskriver sælger og skøder til ham to halve agre, dateret Randers 23/4 1692.

(118)



** Jost Simonsen stævnede hans pige Karen Christensdatter, formedelst hun er rømt af hendes
tjeneste.

4/4 1692.

** Anders Sørensen Vestergård, residerende på Kellerup, stævnede Anders Bay skomager og
Christen Pedersen Mistrup her sst for dom for hvis, de kunne være ham skyldig, og fremlagde
Anders Bays obligation til Maren Clausdatter, salig Jens Brocks i Svenstrup, på 9 sletdaler, samt
Christen Mistrups obligation til Anders Sørensen, boende i Svenstrup Hovgård på 80 sletdaler, som
de blev tildømt at betale.

(119)

11/4 1692.

** Henrik Koop fordrede dom over efterskrevne inden og udenbys debitorer for hvis, de er ham
skyldig, som de blev tildømt at betale.

(120)

** Tomas Pedersen Karmark, rådmand her sst, fordrede dom over efterskrevne debitorer, for hvis
de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(122)

** Iver Nielsen Rodskov, handelsmand her sst, fordrede dom over efterskrevne debitorer, efter hans
skriftlige indlæg, for hvis, de er ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

(123)

18/4 1692.

** Anders Sørensen Bay borger her sst stævnede Peder Jensen, foged på Clausholm, på hans
herskab grev Reventlows vegne for vidner angående det ringe fiskeri, som falder i den halve
laksegård, Anders Bay har i fæste, Møllegården kaldet og Clausholm tilhørende, og fremlagde
Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens i Randers, som har den anden halve part af
samme fiskegård i fæste, som tilhører de Rohder i København, hendes attest, at Anders Bay havde
meget ringe fiskeri i sin halvpart af fiskegården, og 1691 fik han slet ingen laks, hvilket Rasmus
fisker, som har fisket i laksegården siden 1687, bekræftede.

(124)

** Peder Pedersen Teiler af Ørsted fordrede dom over Niels Jensen Bonde i Randers for 17 sletdaler
for halvtredie års husleje af en bod sst, og fremlagde en dom af Viborg landsting 13/11 1689
imellem ham og Jost Simonsen i Randers angående nogen gæld, salig Mikkel Sørensen, forrige
borgmester i Randers, har været skyldig til salig Christen Nielsen, forrige forpagter på Løvenholm,
hans hustru salig Kirsten Christensdatter, efter hans obligation, som Christen Nielsen i sin gælds



betaling har overdraget til Peder Pedersen Teiler, hvori Jost Simonsen, som arving på sin hustrus
vegne efter hendes salig far Mikkel Sørensen, tildømmes samme obligation at betale, med påskrift,
at der er gjort udlæg for samme obligation i løsøre og ejendom i Randers 21/2 1690, hvortil Niels
Jensen Bonde fremlagde kvitteringer for husleje, underskrevet af Gjøreld Mikkelsdatter, Jost
Simonsens kæreste, samt sit skriftlige indlæg, hvorefter blev således afsagt, at da Peder Teiler er
udlagt 5 boder, såvel den resterende husleje fra Mikaeli 1689, så bør han den fordrede husleje at
betale inden 15 dage.

(126)

** Søren Christensen Boring, amtskriverens fuldmægtig her sst, stævnede Anders Nielsen Let her
sst for dom for 26 sletdaler efter hans obligation til Niels Gregersen i Gern, dateret 14/1 1676, som
han blev tildømt at betale.

(127)

** Oluf Hansen farver her sst lod læse og påskrive en vedersigelse, at da hans salig hustrus far
Corin Culmand farver er ved døden afgået, og da han ikke kan eller vil befatte sig med den salig
mands midler, så afsiger han på sine umyndige børns vegne ikke at vil arve eller gælde.

(128)

** Rasmus Andersen Holst, musicus instrumentalis her sst, fremlagde en vedersigelse, såsom hans
salig godefar Corin Culmand farver nu nylig er ved døden afgået, og da han ikke ved, hvorledes det
forholder sig med den salig mands efterladte midler, så frasiger han sig på hustru og børns vegne, at
han intet vil have med arv og gæld at bestille.

** borgmester og råd lod stævne Anders Poulsen Bay borger her sst for dom angående 19 sletdaler,
han rester med for 1690-91 af de fattige og skolens penge, som han blev tildømt at betale.

(129)

** Christen Lassen Spentrup borger her sst fordrede dom over efterskrevne debitorer, som blev
tildømt at betale deres gæld.

(130)

** Anne Jørgensdatter, som tjener Peder Gram handskemager her sst, stævnede Jacob Pedersen
Bjørnskov, borger her sst, for dom angående 6 daler lånte penge og hendes løn, hvilket han ved ed
benægtede, og var hende kun skyldig 4 sletdaler og hendes halve års løn, som han blev tildømt at
betale.

(131)

25/4 1692.



** Søren Jensen her sst lod læse og påskrive et skøde, hvormed Jost Simonsen, handelsmand her
sst, sælger og skøder til ham en bod, som tilforn tilhørte hams kærestes salig far borgmester Mikkel
Sørensen.

** Oluf Eriksen, handelsmand i Viborg, mødte med en opsættelse af bytinget 7/12 sidst afvigte,
med Christian Zoegas påskrift, og dernæst blev fremlagt Christian Zoegas regnskab for Oluf
Henriksens hustru Anne Johanne Cuurs fædrene og mødrene arv, hvorpå han bliver skyldig 908
sletdaler, hvorefter blev fremlagt et skiftebrev af 14/7 1682 oprettet efter salig Anne Margrete
Cuurs, salig magister Laurids Mårslets i Randers, og dernæst fremlagde en afsigt og
henfindelsesdom, udstedt af bytinget 29/1 1692, og derefter blev fremlagt et skiftebrev efter salig
Johan Cuur, forrige apoteker her sst, og hans salig hustru Johanne Johansdatter, hvor magister
Laurids Mårslet har påtaget sig at forvalte hans hustrus to søstre Sofie Cuurs og Anne Cathrine
Cuurs deres tilfaldne arv, og Mogens Mogensen Skov, privilegeret apoteker her sst, har sig påtaget
at forestå værgemål for Anne Cuurs tilfaldne fædrene og mødrene arv, og Peder Jensen Gerlev her
sst er forordnet at være værge for den yngste datter Anne Johanne Cuurs, og magister Laurids
Mårslet annammede hans kæreste Anne Margrete Cuurs fædrene og mødrene arv, og Mogens
Mogensen Skov annammede hans forhåbende kæreste Lisbet Cuurs tilfaldne anpart, forsynet med 9
laksegl og Laurids Rasmussen Mårslets underskrift, og er Sofie Cuurs siden den tid med Anders
Christensen rådmand forlovet, dateret Randers 15/12 1682, hvorefter blev fremlagt en beskikkelse,
hvorefter Christian Zoega blev tilfundet 1290 sletdaler til Oluf Eriksen at betale med processens
anvendte bekostning.

(137)

** Jens Pedersen Karmark, viceborgmester og rådmand her sst, fordrede dom over efterskrevne
debitorer efter hans fremlagte indlæg, hvorimod Johan Badskær fremlagde sit skriftlige svar med
modregnskab, hvorefter blev afsagt, at regnskabet med Johan Badskær bør komme til afregning, og
de øvrige indstævnede bør betale deres gæld.

(138)

** Jens Ankersen, handelsmand her sst, fordrede dom over efterskrevne debitorer efter hans
skriftlige indlæg angående deres gæld, som de blev tildømt at betale.

(139)

** Anders Sørensen Bay, handelsmand her sst, fremlagde borgmester og råds kvittering for det år,
han var byens kæmner, 1690.

(140)

2/5 1692.

** Christen Jensen i Randrup fremlagde et skødebrev at protokollere, hvormed Jacob Nielsen
Slemming handskemager sælger og skøder til ham fire boder på Østergrave, som han tilforhandlet
sig af Peder Lerche.

(141)



** Oluf Henriksen på Skaføgård fremlagde en dom af Løvenholm birketing 3/7 1690 over Christen
Nielsen forrige residerende på Løvenholm på 130 sletdaler efter hans obligation af 26/4 1686, som
han er tilfundet at betale, med påskrift, at der er gjort udlæg i efterskrevne havesteder.

** samtlige konsumptionsforvaltere stævnede borgmester og råd for syns afhjemling af Randers bys
indhegning, hvorefter synsmænd afhjemlede deres efterskrevne syn på indhegningen, hvorimod
blev fremlagt magistratens svar, at Randers by er så vel indhegnet og indelukket som nogen
købstad, undtaget fæstninger, så de ikke ved i nogen måder, at derpå fattes.

(143)

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, stævnede borgmester og råd for syns afhjemling på et
havested uden Østerport, som han købte af hans bror Jens Christensen Durup, efter skøde 21/10
1691, og synsmænd afhjemlede deres syn på samme have, hvoraf han skal give årligt 4 sletdaler
jordskyld.

(144)

** oberst Numsen til Brusgård stævnede Anders Pedersen sadelmager her sst for dom angående 10
sletdaler resterende husleje, hvorimod han fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter han blev tilkendt
at betale huslejen.

** Peder Knudsen havde tiltale til Matias Hansen her sst, angående nogle ærerørige ord, hvortil han
svarede, at han ikke vidste andet med Peder Knudsen, end hvad som en ærlig mand vel egner og
anstår.

(145)

9/5 1692.

** Daniel Mikkelsen Læsø borger her sst fordrede dom over Niels Nielsen Kragballe sst angående
Daniel Mikkelsens gård, han på auktion 26/1 sidst afvigte købte for 200 sletdaler, og da Daniel
Mikkelsen deri skylder 125 sletdaler, formoder han, at den købende betaler ham 75 sletdaler,
hvorimod Niels Kragballe fremlagde en kvittering, at han havde leveret Daniel Læsøs hustru Anne
Nielsdatter hans panteforskrivning og domme, forhvervet af salig Hans Brobæks hustru Margrete
Knudsdatter, dateret 4/5 1692 Anne Nielsdatter egen hånd, og derefter fremlagde sit indlæg, og der
blev således afsagt, at eftersom fremlægges Anne Nielsdatters kvittering, så kan Niels Kragballe
ikke tilfindes førnævnte penge at betale.

(146)

18/5 1692.

** samtlige konsumptionsforvaltere stævnede Jens Sørensen Bay for vidner, angående en
konsumptionsbetjent, han skal have overfaldet med hug og slag, og Hans Jespersen og Hans
Jacobsen vidnede, at da de på KM vegne var på skipper Søren Jensens skude af Samsø, og da kom
en tønde øl i land, Jens Bay tilhørende, hvor da Mogens konsumptionsbetjent tog den fat at forhøre,



hvad det var, da sagde Jens Bay til ham, djævlen skal komme i din hundsfot, hvad har du ved min
tønde at bære på, og slog ham op med en kæp i hans hoved og på kroppen.

(147)

23/5 1692.

** Søren Sørensen borger her sst fremlagde et købebrev, hvormed Johanne Nielsdatter, salig Hans
Hansen forrige rådmand sst, hans efterladte kæreste, med hendes svogre og hendes børns samtykke
sælger til ham hendes hovedgård og ejendom i Østergade samt tilliggende agre, og hun har bedt
hendes fætter hr Søren Pedersen, sognepræst i Spentrup og provst i Nørhald herred, med hende at
underskrive, dateret 20/5 1692 Johanne Nielsdatter egen hånd Søren Pedersen Asferg.

(148)

** Jens Pedersen Schønning fordrede dom over efterskrevne debitorer, som blev tildømt at betale
deres gæld.

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, fordrede dom over efterskrevne personer efter et
skriftligt indlæg, og fremlagde KM forordning om konsumptionen med folkeskatten, hvorefter
indstævnede blev tildømt at betale deres folkeskat dobbelt.

(149)

30/5 1692.

** Tomas Pedersen Karmark rådmand stævnede Jens Christensen Durup, borger her sst, imod dom
angående et havested uden Østerport, og fremlagde en skiftekontrakt og forening af 17/8 1689 efter
salig Kirsten Jensdatter, Jens Pedersen Karmarks salig hustru, imellem Jens Karmark på den ene og
hans stedbørn såvel som bror og svoger Tomas Karmark på den anden side, hvori er indført, at
Tomas Pedersen Karmarks hustru Maren Mikkelsdatter er tilfaldet en have uden Østerport, og
fremlagde sit indlæg om samme have, som hans hustru Maren Mikkelsdatter efter hendes salig mor
Kirsten Jensdatter er arveligt tilfaldet, som er udlagt hans bror Jens Karmark for 24 rigsdaler, og
som er indhegnet og indgærdet, hvorefter blev afsagt, at samme have bør at tilhøre Tomas Karmark

(150)

** Tomas Karmark, rådmand her sst, på egne og Søren Rasmussen handelsmands vegne fremlagde
en stævning, at de på salig Knud Jensen Klokkers efterladte umyndige børns vegne, som de er
værger for, stævner Hans Pedersen Schønning borger sst for hvis efter hans panteforskrivning skal
restere, og føre forklaring for alt hvis, han efter skiftebrevet har annammet og oppebåret på hvis
gæld, børnene er arveligt tilfaldet, og i rette lagde en panteforskrivning på 304 rigsdaler, dateret
Randers 2/5 1690, hvorimod Hans Pedersen fremlagde sit indlæg, angående den gæld, han skulle
have oppebåret efter hans salig formand Knud Jensen og hans salig hustru Eva Hansdatter, som
tilkommer hans stedbørn, hvorefter han blev tilfundet sin forskrivning at indfri, samt gøre rigtighed
for alt hvis, han har oppebåret.

(153)



** Hans Bendixen, borger i Århus, stævnede salig Hans Villumsens arvinger for synsmænds
opkrævelse, hvorefter blev oplæst et skriftligt syn på hvis
brøstfældighed, som fandtes på salig Mikkel Sørensens gård, som salig Hans Villumsen og hans
salig kæreste sidst påboede og afdøde, hvortil Anders Sørensen Bay svarede, at han var ikke
børnenes værge, eftersom samme børn har farbror mors morbror foruden deres svoger.

(155)

6/6 1692.

** Christen Nielsen her sst lod læse en obligation og panteforskrivning, udstedt af Christen
Mortensen rebslår sst på 61 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans ejendom ved Randers vold,
som han af salig Anker Pedersens kæreste Geske Matiasdatter købt har.

** salig Christen Mollerups enke Margrete Nielsdatter lod fremlægge en skriftlig klage til
borgmester og råd, at eftersom Niels Lauridsen Mollerup har bortforhandlet en gård på Storegade,
skønt hans bror salig Christen Lauridsen Mollerup har en arvedel deri efter sin salig far, hvorfor hun
højligt beklager sig over den store uret, der er tilføjet hende og hendes umyndige barn Laurids
Christensen Mollerup.

(156)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Niels Pedersen Svane her sst imod forbud
mod at lade afføre hvis grøde, der kunne falde efter det korn, han har sået i Brastrupholm, før
processen kommer til en ende.

13/6 1692.

** Hans Pedersen Schønning fremlagde en obligation og panteforskrivning af 1690, at han har
pantsat Tomas Karmark og Søren Rasmussen hans iboende halve gård i Hovmeden for 304
rigsdaler, som han har indfriet.

** Frands Nielsen Handskemager og Christen Bartolomeusen pottemager stævnede Jens
Christensen Ridefoged her sst for dom angående nogle penge, han efter hans obligation er skyldig
blevet til Jens Andersen, forrige foged på Brusgård, som de har lovet for ham for, og fremlagde Jens
Ridefogeds obligation af 5/6 1688 lydende på 99 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham en gård på
Brødregade, og derefter fremlagde en dom, som Jens Andersen på Brusgård har forhvervet over
Jens Christensen Durup, hvori han blev tildømt at betale de 99 rigsdaler, hvorefter Jens Christensen
blev tildømt at betale de resterende 72 rigsdaler.

(157)

** Johan Pedersen Gerlev lod læse en skiftekontrakt og forhandling, oprettet imellem ham og hans
gamle far Peder Jensen Gerlev, hvori Johan Pedersen Gerlev Jens Pedersen Christian Pedersen og
Christen Pedersen Gerlev, samtlige søskende vedstår, at da deres mor salig Karen Johansdatter ved
døden er afgået, så har de indbyrdes og med deres far Peder Jensen Gerlevs samtykke gjort overslag



over boets midler, hvor der kun var lidt til overs, og da har de indgået efterskrevne kontrakt med
Johan Pedersen.

(159)
.
** borgmester og råd stævnede Anders Poulsen Bay for dom angående hans salig søster Anne
Poulsdatters beholdne arvedel at gøre tilbørlig rigtighed for, og fremlagde et skriftligt indlæg
(uafsluttet)

(160)

20/6 1692.

** Anders Bay stævnede Jens Sørensen Bay her sst for synsmænds opkrævelse til at syne den gård,
Anders Bay iboer, og synsmænd afhjemlede deres syn, hvorefter Anders Sørensen Bay begærede
tingsvidne.

(161)

** Jens Jensen Juel skomager her sst stævnede Maren Jespersdatter, salig borgmester Martinus
Seemands, imod forbud angående noget rug, hun har ladet så i en halvager i Østervang, som Jens
Juel har købt på auktion til salig Hans Villumsens 26/12 1691, og forbød hende ikke at høste
afgrøden deraf.

** borgmester og råd. synsmænd afhjemlede syn på Nørrebro.

(162)

** Christen Eriksen vagt og Christen Rasmussen markmand stævnede Niels Mollerup for dom
angående 315 sletdaler, han har oppebåret for den gård, Jens Madsen skippers enke Else
Ankersdatter iboer, og for dom angående den gård på Storegade, han har spoleret, samt skiftebrev
efter hans salig far Laurids Mollerup at fremlægge.

27/6 1682.

** hr Christen Sørensen i Tved fremlagde et skriftligt købebrev, hvori Niels Lauridsen Mollerup,
borger her sst, sælger hans fædrene og søskendes arv i den gård på Storegade, som er spoleret og
står øde, til ham, dateret 31/5 1692, hvorefter Niels Mollerup tog hans godefar hr Christen Sørensen
i hånd og gav ham skøde, hvorimod Niels Pedersen lueskrædder, som er Margrete Nielsdatter, salig
Christen Mollerups værge, formente, at Niels Lauridsen Mollerup ikke kunne bortskøde videre, end
som han kunne bevise at have adkomst til.

(163)

4/7 1692.

(164)



** salig Hans Knudsen handskemagers søn Knud Jensen på sine egne og medarvingers vegne
stævnede Laurids Nielsen her sst som forrige overformynder og fuldmægtig på salig Niels
Trustrups børns vegne for vidner, angående salig Niels Trustrups børns arvedel, og fremlagde en
attest, hvorimod Laurids Nielsen fremlagde sit svar, anlangende det formynderskab, salig Hans
Knudsen var betroet for to salig Niels Rasmussen Trustrups børn, nemlig Niels Nielsen Trustrup og
Karen Nielsdatter Trustrups efter skiftebrev, dateret 16/10 1573, og da er regnskab på samme børns
tilfaldne arv leveret til ham og hans medbror.

(165)

** Søren Rasmussen Perck stævnede Erik Knudsen guldsmed her sst for vidne anlangende en halv
ager, han har lejet Søren Perck i fire år. hvorimod Erik Knudsen fremlagde en attest, hvori
bevidnedes, at han havde samme ager i leje i 4 år af en kone af Århus, og havde tilladelse til at leje
den bort, hvilket han med ed bekræftede.

(166)

** Peder von Sprechelsen fremlagde et skødebrev, hvormed Erik Nielsen Kruse guldsmed her sst
solgte og skødede til ham et stykke indkastet jord og ejendom på Randers mark, dateret 30/7 1692,
hvorimod borgmester og råd lod fremlægge deres protest, at Erik Guldsmed ikke ejer samme jord,
som er et stykke af Randers bys jord.

(167)

** Henrik Danielsen Block, garver her sst, stævnede Søren Mortensen Lang sst for syns afhjemling
på den rende og det vandløb, som Søren Lang vil have igennem Henrik Garvers gård, og synsmænd
afhjemlede deres syn.

** Søren Mortensen Lang, borger her sst, stævnede Henrik Danielsen Block garver her sst for
synsmænds opkrævelse at syne og bese det vandløb, som har haft sit flod ud af Søren Langs gård og
ned igennem Henrik Blocks gård, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(168)

11/7 1692.

** hr Jacob Jensen, sognepræst til Gimming og Lem, lod protokollere en obligation og
panteforskrivning, hvormed Peder Knudsen i Randers tilstod at være ham skyldig 98 sletdaler, som
han ham lånt har, hvorfor han pantsætter ham efterskrevne løsøre,dateret 4/7 1692.

** Hans Pedersen Schønning stævnede Jens Pedersen Karmark viceborgmester og rådmand Tomas
Pedersen Karmark rådmand Søren Rasmussen handelsmand her sst for dom angående værgemål,
han har haft under forvaltning for hans formand salig Knud Klokkers børn, hvorfor han agter at
procedere, at det skal tilkomme dem at give ham kvittering for samme værgemåls forvaltning, og
for den gjorte arrest at blive frikendt, og fremlagde en opsættelse af bytinget 17/1 1687 forhvervet
over adskillige debitorer, og et skiftebrev efter hans salig hustru Eva Hansdatter med efterskrevne
tilstående gæld, deriblandt Anders Vognsen og hans søster Anne Vognsdatter, hr Jens i øster
Velling hans hustru Else Jensdatter, og af den tilstående gæld har han oppebåret følgende af Mikkel



Knudsen Hans Knudsen og Abild Knudsdatter deres tilfaldne lodder, og fremlagde hans skriftlige
indlæg.sagen blev opsat 5 uger.

(171)

** Simon Pedersen stævnede Holger Mikkelsen i Skannerup for 10 sletdaler og fremlagde to
missiver angående samme gæld, som han blev tildømt at betale.

(172)

** den sag imellem Margrete Nielsdatter, salig Christen Lauridsen Mollerups, og Niels Pedersen
Mollerup er fremdeles opsat 8 dage.

(173)

18/7 1692.

** doktor Laurids Jespersen her sst fremlagde en obligation, hvori han tilstår at være hans søstersøn
Søren Sørensen Benzon skyldig 685 sletdaler, som er hans tilfaldne arv efter hans salig forældre og
salig brødre, han har haft under forvaltning, dateret 30/7 1685, med påskrift, læst på skiftestedet
efter salig doktor Laurids Jespersen 8/6 1687, og 16/5 1691 er obligationen indfriet af hans moster
Margrete, salig Laurids Jespersens.

** Søren Jensen handelsmand her sst fremlagde et købebrev, hvori Hans Pedersen Schønning
skøder og sælger til ham en have uden Vesterport.

(174)

** Henrik Koop og Jens Andersen Bager overformyndere fremlagde en stævning til borgmester og
råd for endelig dom, for at tilholde de før dem værende forrige overformyndere, at de forskaffer
dem rigtighed for hvis, som faldet er i deres tid, og hvem værgerne er, og fremlagde et skriftligt
indlæg, hvortil magistraten lod svare, at overformynderne, enhver i sin tid, er påmindet at gøre
rigtighed, og fremlagde en liste over overformyndere 1679-1692, og over dem, som har haft
værgemål og for hvem, og derefter en kort ekstrakt over de skifter, som er faldet siden nytår 1690,
nemlig 18/2 1690 salig Anders Trompeter, børn Mette Andersdatter Rasmus Andersen Karen
Andersdatter, som er gift. 19/6 1690 salig Peder Lauridsen fisker og hans salig hustru, børn Niels
Pedersen Laurids Pedersen Maren Pedersdatter. 6/5 1692 salig Jens Madsen skipper, børn Mads
Jensen, som enken Else Jensdatter lod gå i lige arv med sig. 5/3 1690 salig Peder Poulsen, børn Poul
Pedersen, som enken Maren Jensdatter lod gå i lige arv med sig, hvorefter blev således afsagt, at
Jens Kragballe og Jens Vindmølle bør gøre Henrik Koop og Jens Bager rigtighed efter loven.

(177)

** Peder Carstensen, latinske skolemester her sst, fremlagde et afkald, hvori Peder Mortensen Lang
og Laurids Mortensen Lang begge studiosi, barnfødt her sst, da de har annammet af deres mor
Maren Sørensdatter al den arvepart, de var tilfaldet efter deres salig far Morten Mortensen, så giver
de hende og deres stedfar Peder Carstensen rector scholae afkald.



(178)

** den sag imellem Margrete Nielsdatter, salig Christen Lauridsen Mollerups, og Niels Lauridsen
Mollerup er opsat 8 dage.

25/7 1692.

** KM byfoged Hans Jacobsen af Ebeltoft lod fremlægge en obligation, hvori Anders Poulsen Bay
her sst tilstår at være ham skyldig 200 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham hans iboende gård i
Randers.

** Tomas Pedersen Karmark rådmand stævnede Mikkel Møller i Overst mølle for synsmænds
opkrævelse til at syne samme mølles brøstfældighed, og synsmænd afhjemlede deres syn.

(179)

** Jens Svendsen Noerstrøm musicus instrumentalis svend her sst stævnede salig Adam Trompeters
enke Gertrud Eriksdatter for vidner angående hvis skældsord og undsigelse, hun har haft imod ham,
og efterskrevne vidnede, at hun kom ind i Knud Hansens stue, tog Jens Svendsens kårde, som lå på
et bord, og stak efter ham, indtil de fik den vristet fra hende, hvorefter hun i den anden stue tog kniv
og gaffel og ville ind til Jens Svendsen og sagde, du skal alligevel få en ulykke din svenske skælm,
om jeg så skal klæde hjul og stejle, hvorefter blev fremlagt en attest, hvori Rasmus Andreasen Holst
instrumentist på spørgsmål svarede, at han vidste intet andet med Gertrud Eriksdatter, salig Adam
Jespersen Muus, end hvis ærligt og sømmeligt er.

(180)

** Jens Sørensen Bay borger her sst stævnede Jørgen Pedersen farver her sst for forbud angående
en halv ager, som han har ladet høet slå på, Jens Bay tilhørende, hvorefter han fremlagde Peder
Rosenørn til Tvilum hans skøde på en halvager, hvortil Jørgen Pedersen fremlagde hr Hans Olufsen,
sognepræst i Randers, hans lejeseddel på en halv ager.

(181)

** landkommissær Johan Hieronimus Hofmand lod protokollere et kautionsbrev, udgivet af Maren
Jespersdatter, salig Martinus Seemands her sst, hvormed hun kautionerer for alt hvis, hendes
svigersøn Mikkel Sørensen, KM amtskriver, på sit regnskab til KM skyldig bliver til denne dato,
dateret 18/7 1692.

** Søren Mortensen Lang borger her sst stævnede Henrik Danielsen Block, garver her sst, for
vidner anlangende den rende og tagdrop, som løber fra Søren Langs gård igennem Henrik Block
garvers gård, og efterskrevne, der mindes op til 30 år, der iblandt Christen Poulsens hustru Maren
Madsdatter og Mads Gassums hustru Gertrud Christensdatter, vidnede, at så længe havde vandet fra
Søren Langs gård haft sit løb gennem Henrik Garvers gård, og Søren Mortensen fremlagde et
rådstuevidne af 24/3 1662, at hvis tagdrop og vandløb, som tilforn af den gård, Morten Mortensen
iboer, har haft sit løb igennem førnævnte ejendom, skal herefter have det uhindret.

(182)



** Erik Kruse guldsmed her sst fremlagde en stævning, hvormed han stævnede borgmester og råd
for de to sager, de har stævnet ham for, først for et stykke jord på Randers mark, han til Peder von
Sprechelsen har afhændet, som han vil bevise med rette tilkommer ham, og for det andet, at han et
usandfærdigt vidne på bytinget 25/1 sidst aflagt har, hvorefter Erik Guldsmeds søn Niels Eriksen
oplæste en attest af Søren Nielsen, at for 5 år siden havde Erik Guldsmed lejet ham en halv ager i
Østervang, som han sagde var af byens ager, formedelst magistraten ikke ville vise ham sin rette
ager, som hørte til hans gård, og dernæst fremlagde et tingsvidne af bytinget 3/12 1666, hvori er
indført en obligation og panteforskrivelse, udstedt af Anders Nielsen her sst til rådmand Mikkel
Sørensen på 90 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham en halv ager i Østervang, og Erik Guldsmed
fremlagde en registrering, oprettet efter salig Hans Duus 8/8 1675, hvori er indført den halve gård,
han fradøde, med fire agre i marken, og videre fremlagde han et skiftebrev 20/9 1675, hvori er
indført, at Mikkel Sørensen fordrede 50 rigsdaler, hvorfor ham er pantsat fire halve agre på Randers
mark til salig Hans Duuses gård, og derefter fremlagde kvitteringer for betalt skat af hans jord.

(184)

** borgmester og råd fremlagde en stævning til Erik Nielsen Kruse guldsmed her sst anlangende et
stykke jord, liggende i byens fædrift, som han til Peder von Sprechelsen på Dronningborg har
udgivet skøde, hvortil de vil formene, han ingen adkomst har, hvorefter blev fremlagt et skriftligt
indlæg, hvortil Peder von Sprechelsen fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter sagen blev opsat 4
uger.

(187)

** Ellen Bjerring lod stævne Erik Guldsmed her sst for vidne anlangende en halv ager, hun har i
Østervang, som han har bortlejet, men da et af vidnerne var flyttet af byen, blev intet vidne udstedt.

1/8 1692.

(passerede intet)

8/8 1692.

** Anders Jensen af gammel Opslo i Norge stævnede Anders Poulsen Bay her sst for spørgsmål
angående en kvittering, han skal have overdraget Anders Jensen i betaling for hans tilfaldne
arvepart i hans salig far Jens Skolemesters gård sst, og desuden stævnede Tomas Kragballe,
eftersom han har skrevet samme kvittering, som skulle være underskrevet af Margrete Nielsdatter
Kragballe, hvori Margrete Christensdatter, salig Niels Kragballes, kender sig at have annammet af
Anders Poulsen Bay borgmester 17 sletdaler, som han betalte på Maren Jensdatter, den yngste af
salig Jens Andersen skolemesters børn, hendes vegne, som hun var hende skyldig, dateret 6/5 1680
MCD, som Tomas Kragballe vedstod at have skrevet, men ikke vidste, hvem der havde
underskrevet den, og Margrete Kragballes nægtede ved sin højeste ed at have skrevet de tre
bogstaver derpå, hvortil Anders Poulsen Bay fremlagde en obligation, hvori Anders Poulsen Bay,
forpagter på Gesinggård, tilstår at være Anders Jensen 12 rigsdaler skyldig, som er for hans anpart i
hans salig fars gård, dateret Gesinggård 10/3 1684, med påskrevet kvittering for betaling 26/4 1684
Anders Jensen egen hånd, hvortil Anders Jensen svarede, at han havde fået en anden kvittering i
betaling. sagen blev opsat 8 dage.



(189)

** Peder Carstensen, latinske skolemester her sst, stævnede hr Peder Mortensen Lang i Trige og
Søren Mortensen Lang her sst på sine egne og søster Margrete Mortensdatters vegne og Laurids
Mortensen Lang på hans egne vegne for synsmænds opkrævelse til at syne den gård, magister Peder
Carstensen påboer, og synsmænd afhjemlede syn på gårdens brøstfældighed.

(190)

** Jens Sørensen Bay handelsmand her sst stævnede Jørgen Christensen farver her sst imod dom
angående den halve ager i nordre Nyvang, han har ladet age sæd af imod forbud, og stævnede hr
Hans Olufsen her sst for adkomst at fremlægge, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 25/7 sidst
afvigte, og fremlagde en attest, som Peder Rosenørn til Tvilumgård har begæret, angående hans
salig far Mads Poulsen til Tvilumgård hans mark og agerlejebog for 1650 og 1664, angående de
agre, han har bortlejet indtil 1687, og derefter fremlagde sit skriftlige indlæg, hvortil hr Hans
Olufsen, sognepræst til Gråbrødre sogn, fremlagde en attest, udgivet af Cathrine Tomasdatter til
hendes svoger hr Hans Olufsen angående en halvager, som ligger til en gård på Vestergrave, som er
udlagt hr Hans Olufsen i betaling for hvis, hendes kæreste Niels Egidiusen var ham skyldig, som
hende efter hendes salig far Tomas Poulsen for 20 år siden i søskendeskifte er tilfaldet. sagen blev
opsat 4 uger.

(191)

** Margrete Nielsdatter, salig Christen Mollerups, fordrede dom over Niels Lauridsen Mollerup for
hvis, han er hende og hendes søn Laurids Christensen Mollerup skyldig, som er for hvis, hendes
salig mand arvede efter hans salig far Laurids Christensen Mollerup og efter hans søskende Niels
Lauridsen Jens Lauridsen Jørgen Lauridsen og Maren Lauridsdatter, hvorom skiftekontrakt er
oprettet, som Niels Lauridsen Poulsen har til sig annammet, samt 300 daler af de penge, hun bekom
for hendes salig forældres gård, hvorpå han kun har betalt 20 rigsdaler, og han har søgt udlæg til
Jens Guldsmed for 93 sletdaler, hvoraf hun og hendes barn tilkom en anpart, hvorefter blev fremlagt
en fordring, som Niels Mollerup havde indgivet i stervboet på hvis, han havde lånt hans salig bror, i
alt 46 sletdaler, hvorefter blev fremlagt en dom af Viborg landsting 17/12 1690, afsagt imellem
Niels Lauridsen Mollerup og Jens Guldsmed, efter hjemtingsdom 14/7 sidst forleden og 4/10 1686,
og efter samme dom over Jens Guldsmed bekom han 50 sletdaler og efterskrevne løsøre af Jens
Jensen guldsmed og hans kone Margrete Nielsdatter, hvorefter blev fremlagt en attest angående
skifteforhandling imellem Christen Lauridsen Mollerup og hans mor Inger Nielsdatter Mollerups og
hans bror Niels Lauridsen Poulsen Mollerup 12/4 1687 om hvis, Christen Mollerup er tilfaldet for
fædrene og hans søskendes arvedel, da tilfaldt ham den 3.del i en gård i Storegade, Poul
Skolemester iboer, og derefter blev fremlagt samme skifteforhandling efter salig Laurids
Christensen Mollerup, underskrevet af sønnerne og deres fætter Niels Knudsen, som er læst på
stervboet efter salig Christen Lauridsen Mollerup 20/8 1688, hvorefter blev fremlagt Niels Poulsens
indlæg, hvorefter blev således afsagt, at uvildige dannemænd bør efterse indtægt og udgift, og hvis
Niels Mollerup da tilfindes at være skyldig, bør han betale inden 15 dage.

(196)

15/8 1692.



** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede borgmester og råd for synsmænds opkrævelse
at syne og besigtige det stykke jord på Randers mark, som han har købt, om det ikke er agerland og
særdeles indkastet, hvorefter synsmænd blev udmeldt.

(197)

** borgmester og råd lod stævne Erik Kruse guldsmed for vidne angående et stykke byens fælles
fædrift, han sig har bemægtiget og solgt til Peder von Sprechelsen, men da han ikke var stævnet,
blev intet vidne udstedt.

(198)

** Jens Karmark rådmand og viceborgmester Tomas Karmark rådmand Søren Rasmussen
handelsmand fremlagde en stævning på deres myndlinger salig Knud Jensen Klokkers børns vegne
til Hans Pedersen Schønning, bemeldte børns stedfar, for deres tilfaldne fædrene arv i tilstående
gæld, som bedrager sig til 119 daler, som han har tilforbundet sig at inddrive, samt de umyndiges
tilstående gæld efter deres salig mor Eva Hansdatter, hvorefter blev fremlagt et skiftebrev af 12/7
1687, hvorpå blev afsagt dom: Hans Pedersen Schønning bør gøre rigtighed til bemeldte værger for
hvis, deres myndlinger er tilfaldet, og hvis han ikke kan gøre rigtighed for, bør han selv betale.

(200)

** Jørgen Pedersen kobbersmed her sst stævnede Christen Lassen Spentrup for vidner angående
Løjborggårds indelukkelse, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at så længe har der
været fri ind og udkørsel fra Løjborggyde igennem en port til Løjborggård, hvorimod Christen
Lassen fremlagde sit skriftlige indlæg.

(201)

** Christen Lassen Spentrup stævnede Jørgen Pedersen kobbersmed her sst for forbud angående ind
og udkørsel på Løjborggårds grund, og fremlagde et skriftligt forbud, at da Jørgen Kobbersmed har
ladet opsætte en port på nogle boder i Løjborggård, som han har afkøbt Jørgen Madsen byskriver
sst, så forbydes han at have ind og udkørsel over Løjborggårds grund.

22/8 1692.

** Erik Kruse guldsmed her sst fremlagde en opsættelse af 25/7 sidst afvigte imellem borgmester
og råd på den ene og ham på den anden side, angående et stykke jord, han har solgt til Peder von
Sprechelsen, som de formoder er byens jord. sagen blev opsat 14 dage.

(202)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på et
stykke jord på Randers mark ved Ramsherred, som Erik Guldsmed har solgt Peder von Sprechelsen.

** Niels Jonsens sag angående indenbys gældnere blev opsat 8 dage.



** Rasmus Andreasen Holst instrumentist lod protokollere et købe og skødebrev, hvormed Peder
Jessen, rådmand i Århus, sælger til ham hans efterskrevne gård i Randers i Hovmeden, dateret
Århus 12/8 1692.

(203)

** Peder Pedersen i Hvide mølle lod læse et købebrev, hvormed Jens Bartolomeusen Rohde,
barnfødt i Randers, sælger til ham hans salig forældres begravelse i skt Mortens kirke i den søndre
gang vest for den søndre kirkedør, beliggende i længden fra salig borgmester Mikkel Tygesens og
til salig Søren Jensen møllers begravelse, og i bredden fra Maren Madsdatter, salig assessor Jens
Poulsens til Søbygård, deres begravelse på den søndre side og til den næste pilles grund norden for i
kirken.

(204)

29/8 1692.

** Søren Jensen stævnede Peder Knudsen her sst imod dom for hvis, han er ham skyldig, og
fremlagde et skriftligt indlæg angående samme gæld siden 1681, blandt andet for øl og speceri til
hans bryllup, hvorimod Peder Knudsen svarede, at han havde regnskab her imod, hvorefter blev
afsagt, at det bør at indkomme for uvildige dannemænd.

** Niels Poulsen handskemagersvend her sst stævnede overformyndere og forrige og itzige
borgmester og råd, anlangende hans arvedel efter hans salig far Poul Bertelsen, hvilken opsættelse
blev opsat 14 dage.

(205)

5/9 1692.

** Erik Kruse guldsmed her sst mødte med en opsættelse af 25/7 sidst afvigte imellem ham på den
ene og borgmester og råd på den anden side, angående et stykke jord, han har solgt Peder von
Sprechelsen til Dronningborg, som borgmester og råd foregiver skal være byen tilhørende, og
fremlagde amtskriverens attest, at Erik Guldsmed er indført i matriklen for en liden eng, hvorefter
blev afsagt, at da borgmester og råd ikke fremlægger bevis dokumenter eller markbøger, så bør Erik
Guldsmed for borgmester og råds tiltale fri at være, og den anden sag angående Brastrupholm
henvises til sine tilbørlige steder.

(206)

12/9 1692.

** Henrik Johansen Koop fremlagde en begæring til borgmester og råd, at da han har gjort mange
begæringer til dem, angående de ville meddele ham fortegnelse og underretning på de personer,
som nogen værgemål var betroet, så han i sin bestillings pligt kunne vide sig i agt at tage, og da har
han modtaget samme efterretning, hvori findes efterskrevne formyndere, som han ikke mener er
sufficante, hvorfor han formener, at der forordnes andre vederhæftige mænd i deres sted, hvortil



blev svaret, at omtalte formyndere skulle gøre deres formynder regnskab færdig, så ville der blive
forordnet andre formyndere.

(207)

** borgmester og råd lod læse og påskrive et tilbud angående at fæste noget jord i Voldum mark,
som er ledig og opsagt, og ikke, som sket er, lade afgrøden komme fra Randers by og til fremmede
steder.

19/9 1692.

(208)

** Henrik Koop her sst lod protokollere en obligation, udgivet af Margrete Nielsdatter, salig
Christen Lauridsen Mollerups, til ham lydende på 24 sletdaler, som han tid efter anden, i hendes
nød og trang, har forstrakt hende med, siden hendes salig mands død, hvor skiftet ikke er til ende
kommet, hvorfor hun pantsætter ham en hel ager, dateret 20/7 1690, med påskrift, at hun har lånt
endnu 16 sletdaler, hvorfor hun pantsætter ham endnu en ager, dateret 28/7 1690, Margrete
Nielsdatter.

(209)

** Niels Poulsen handskemager fremlagde en stævning til borgmester og råd anlangende en rest,
som ham efter hans salig forældre her sst arveligt er tilfaldet, som i penge er 147 sletdaler, som han
formoder, borgmester og råd bliver tilfundet at betale ham, eftersom de skiftet har forvaltet, og
udnævnt en til at være hans formynder, Christen Pedersen, som siden er befundet at være
uvederhæftig og er undveget af byen, hvilket de i tide skulle have taget i agt, hvorfor han stævner
efterskrevne for dom, og fremlagde en beskikkelse til borgmester og råd, angående skifte efter hans
salig far Poul Bertelsen, som boede og døde i Randers, 25/6 1682 og da er hans fædrene arv 304
sletdaler beordret at annammes af Christen Pedersen, hvoraf efter hans afregning til
overformynderne blev i behold 23/3 1685 178 sletdaler, med borgmester og råds svar påskrevet,
hvorefter blev fremlagt et skiftebrev efter salig Poul Bertelsen skomager her sst og hans hustru
Dorte Hansdatter, dateret 3/1 1683, og dernæst blev fremlagt en dom af bytinget 10/4 1684, og KM
til Jens Karmark meddelte bestallingsbrev af 23/12 1683, og KM til Jens Karmark meddelte
bestallingsbrev til viceborgmester af 8/3 1689, og derefter blev fremlagt en attest, at den tid for 16
år siden Christen Pedersen Mistrup indkom i salig Anders Andersen Prims hus, og fik hans datter
Maren Andersdatter til ægte, da var han en slap karl, der havde sejlet for sin bror og stod i stor
gæld, som han straks efter sit bryllup måtte betale, da han som næste frænde blev værge for salig
Poul Bertelsens skomagers søn, hvorpå blev fremlagt et skriftligt indlæg, og af tingbøgerne er at
erfare Christen Mistrups uvederhæftighed, hvorefter blev fremlagt borgmester og råds svar, og
derpå blev afsagt, at borgmester og råd, som skiftet har forvaltet, samt overformynderne eller deres
arvinger bør at befordre ham til sin betaling, så vidt enhver af dem pro kvota kan tilkomme.

(216)

** Jens Bay her sst mødte med en opsættelse 8/8 sidst afvigte og begærede dom, hvorimod Jørgen
Pedersen farver svarede, at det med indførte attester var bevist, at han havde hjemmel til græsset af
samme ager, hvorefter blev afsagt dom, af da Jens Bay fremlægger Peder Rosenørns skøde på



samme halvager, som findes opført i hans salig far borgmester Mads Poulsens agerlejebog, som
hørende til hans ejendom ved Sønderbro, så bør Jørgen Pedersen betale ham for græsset.

(217)

26/9 1692.

** Anders Christensen, forrige rådmand her sst, lod protokollere et skødebrev, hvormed Margrete
Nielsdatter, salig Christen Lauridsen Mollerups, skøder til ham to hele agre i Randers bys nordeste
mark.

(218)

** Jens Svendsen Noerstrøm, musicus instrumentalis svend, fremlagde en stævning, hvormed han
stævnede Gertrud Eriksdatter, salig Adam Jespersens, for dom og fremlagde et tingsvidne af
bytinget 25/7 sidst afvigte angående nogle skældsord, og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorimod
Gertrud Eriksdatter fremlagde hendes skriftlige indlæg, at Jens Svendsen er undveget af hendes
tjeneste og opvartet til bryllupper med Rasmus Holst, og han på gaden har kaldt hende en gammel
kælling og forstyrret kvinde en canarie hore, og da hun spurgte ham hvorfor, har han slået hende blå
og blodig, hvorefter blev afsagt, at Gertrud Eriksdatter bør Jens Svendsen at erklære, og hendes ord
ikke at komme ham til hans æres forklejning, samt betale sagens omkostning med 2 rigsdaler og til
de fattige 1 sletdaler.

(220)

** den sag imellem Christen Lassen Spentrup og Jørgen Pedersen kobbersmed angående ind og
udkøring over Løjborggårds grund blev opsat 8 dage.

3/10 1692.

** Henrik Koop overformynder på sine egne og medbror Jens Andersens vegne stævnede Tøger
Jacobsen Søren Perck Anders Poulsen Bay og Peder Knudsen for dom, samt stævnede efterskrevne
værger for at indlevere deres regnskaber til overformynderne, og fremlagde hans beskikkelse til
borgmester og råd med deres svar, og dernæst fremlagde hans indlæg, at han ikke formener, at de
indstævnede er af den tilstand, at de kan betros de umyndiges midler, hvorefter blev afsagt, at de
indstævnede bør gøre rede og regnskab for overformynderne, og hvis de befindes skyldige, tilfindes
de fra dem at levere til andre, som magistraten kan det betro.

(221)

10/10 1692.

** Peder von Sprechelsen stævnede Oluf Olufsen vognmand ved Randers og hans bror Anders
Olufsen og Mads Hjulmand for syns afhjemling og dom angående hvad sårmål hug og slag, som
Christen Sørensen af Lem af dem er vederfaret. sagen blev opsat 14 dage.

(222)



** borgmester og råd lod stævne Jens Sørensen i amtstuen imod dom anlangende en bryggerkedel,
han har købt på auktion i Matias Hansens hus 31/5 1690, som han ikke har betalt, og fremlagde et
udtog af auktionsprotokollen, hvorefter han blev tildømt at betale for kedlen.

(223)

17/10 1692.

** Peder Baltsersen stævnede Jacob Hansen felbereder imod dom anlangende 10 rigsdaler, han til
ham på sin principal grev Reventlows vegne er skyldig for fæste af Stampemøllen, og fremlagde et
skriftligt indlæg, hvorefter Jacob Hansen blev tildømt at betale de 10 rigsdaler.

** borgmester og råd lod stævne Peder von Sprechelsen til Dronningborg for vidne at påhøre,
angående det stykke jord, han har købt af Erik Guldsmed, liggende i byens fædrift, samt stævnede
efterskrevne vidner, hvorimod Erik Guldsmeds Niels Eriksen fremlagde et skriftligt indlæg af
Maren Jensdatter, at hendes mand Erik Kruse var rejst til København, før han fik kald og varsel,
hvorfor intet i sagen kunne passere.

(224)

** Christen Lassen Spentrup fordrede dom over Jørgen Pedersen kobbersmed angående ind og
udkørsel fra hans gård over Løjborggårds grund, hvorefter han fremlagde et skødebrev, udgivet af
Jørgen Madsen byskriver på tre boder, som er opbygget på en del af Løjborggårds grund, ved
hvilket køb Jørgen Pedersen kobbersmed ikke er kontraheret med ham, at han på samme gårds
grund skal nyde nogen fri ud og indkørsel, dateret 17/6 1691, og endelig fremlagde han et skriftligt
indlæg, hvortil Jørgen Pedersen kobbersmed fremlagde et tingsvidne af bytinget 15/8 næst afvigte
og et skriftligt indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at Jørgen Pedersen og andre bør have fri ind og
udkørsel, således som det i så langsommelig tid, uden last og klage, har været.

(227)

** Søren Mortensen Lang her sst fremlagde en stævning til Henrik Danielsen Block garver, for han
ikke vil lade sit vand, som falder af hans ladehus, såvel det vand, der falder af Søren Langs tagdrop,
som skulle have sit løb gennem hans gård, men har stoppet samme vandløb med sand og sten, og
fremlagde et tingsvidne af bytinget 4/7 sidst afvigte, hvorimod Henrik Danielsen Block fremlagde
et tingsvidne af 4/7 sidst afvigte, samt en attest, at ved auktion 7/6 1687 efter salig Jacob Sørensen
Lang her sst blev hans gård ved Sønderbro solgt til Jørgen Madsen byskriver sst, med påskrift, at
for de anparter Søren Mortensen Lang, hans mor Maren Sørensdatter, og hans søskende har været
berettiget i hans morbror Jacob Sørensens Langs gård såvel hvis, Niels Pedersen Hvid i Haslund
hans hustru og arvinger deri er udlagt efter obligation i samme skiftebrev af 6/5 1687, har Jørgen
Madsen betalt Søren Mortensen, og i rette lagde et skøde, udgivet af Jørgen Madsen byskriver til
Henrik Danielsen Block hans ejendom ved Sønderbro, som salig Jacob Lang sidst påboede, dateret
5/7 1687, og for det sidste fremlagde sit indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at eftersom Søren
Mortensen Lang, som værge for salig Jacob Langs søn, ikke beviser, da han lod gården bort
auktionere, har solgt den med nogen omstændighed at vil have sig forbeholden, så kam han ikke
tilegne sig nogen rettighed samme vandløb igennem Henrik Blocks gård at kan have.

(230)



** Henrik Koop, handelsmand her sst, fordrede dom over Jens Sørensen, tjenende KM amtskriver
her sst, for adskillige varer, han tid efter anden hos ham har udtaget efter hans regnskabsbog,
tilsammen 52 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(231)

24/10 1692.

** Peder Blichfeld, vicelagmand i Norge, lod læse og påskrive et skødebrev, hvori hr Christen
Pedersen Vivild af Værum sælger og skøder til sin søn Peder Blichfeld hans gård i Randers, som
hans salig bror Poul Pedersen Skov iboede og afdøde, på Storegade med tilliggende agre.

(232)

31/10 1692.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Oluf Olufsen vognmand her sst og hans bror
Anders Olufsen og Mads Nielsen hjulmand sst for vidner angående sårmål hug og slag, som
Christen Sørensen Peder Nielsen i Lem, og dem der fulgtes med dem, er vederfaret på vejen fra
Randers til Lem, og synsmænd afhjemlede syn på Christen Sørensens sår og skader, hvorpå
efterskrevne vidnede om overfaldet, og Johan Johansen Færø bartskær her sst vidnede, af Christen
Sørensen havde et slag i hovedet, så hovedbenet var slået i stykker, så han har måttet tage nogle løse
ben derfra og vil endnu flere aftage, og samme skade er så slem, at han næppe tror, om patienten
lever, at han skal få hans fuldkomne helbred igen, hvorpå blev fremlagt Anders Olufsen, som tjener
Hieronimus Basballe i Århus, hans attest, at hverken han eller hans bror Oluf Olufsen rørte Christen
Holck, da han blev slået, og Oluf Olufsen fremlagde sit skriftlige indlæg, at han ikke har gjort
Christen Holck nogen skade.

(235)

** Anders Sørensen Vestergård stævnede Peder Knudsen her sst for dom for hvis, han er ham
skyldig efter hans obligation, hvori han tilstår at være Anders Sørensen Vestergård, boende på
Svenstrup hovgård, såvel som hans formands og hans arvinger efter skiftebrev 27/6 1685, på 176
sletdaler, dateret Randers 12/7 1686, og fremlagde en dom af bytinget 20/2 1688, med en fuldmagt
af Anders Sørensen Vestergård, nu forpagter på Kellerup, dateret 20/2 1688, hvori Peder Knudsen
blev tildømt at betale samme gæld, og nu blev han tilfundet samme hans gæld at betale.

(236)

7/11 1692.

** Jens Christensen Ridefoged, borger her sst, stævnede Jens Pedersen Karmark viceborgmester for
dom angående et stykke ejendomsjord uden Østerport, som han formener, han bør fremvise
adkomst til, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 9/3 1646, hvori Anne Gregersdatter, salig
Christen Sørensens efterleverske, i Helsted, solgte til Niels Jespersen borger her sst den øde
ejendoms grund uden Østerport, som af fjenderne 1644 er ruineret og nedbrudt op til Bartolomeus
Mikkelsen, forrige skriver på Dronningborg, hans boder og fra hr Oluf Olufsen, sognepræst til



Slotssogn, hans staldgård, og dernæst et andet tingsvidne af 5/10 1646, hvori Bartolomeus
Mikkelsen, da borger på Christianshavn, har skødet til Niels Jespersen borger i Randers en bod
uden Østerport, og et stykke øde bods plads næst op til, hvoraf husene i sidste svenske indfald af
fjenderne er blevet nedbrudt, liggende imellem Niels Podemesters bod og salig Christen Rodskov i
Helsted hans øde plads, og derefter blev fremlagt et skiftebrev efter salig Christen Jensen
Ridefoged, forrige borger her sst, 10/10 1666, hvoraf blev indført en have uden Østerport på den
østre side af adelvejen, og for det sidste fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorimod Jens Karmark
fremlagde et skriftligt syn på en have uden Østerport, imellem hans have og adelvejen, hvilken
plads er på skifte efter salig Poul Christensen Bager tilfaldet hans efterladte hustru Anne
Andersdatter den halve part, og den anden halve plads er tre af salig Poul Bagers børn, nemlig Mads
Poulsen Else Poulsdatter Anne Poulsdatter tilfaldet, og anlangende Else Poulsdatters part, den har
han købt af Tomas Rasmussen, hvilket er den 8.part af samme plads, hvorefter blev fremlagt Jens
Karmarks svar, at Jens Ridefoged skal tilhøre en 4.part i samme jord, og forrige amtskriver
Augustus Dechener på Bornholm skulle med sin hustru salig Anne Poulsdatter tilkomme de 3
parter, som nu skal være KM hjemfalde. sagen blev opsat 4 uger

(239)

** Germand Nielsen bødker tog hans steddatter Maren Pedersdatter i hånd og lyste hende i kuld og
køn, for at være og holdes for hans ægte barn, som skulle arve både ham og hendes mor Karen
Rasmusdatter.

** Niels Jensen Øland fordrede dom over efterskrevne for hvis, de er ham skyldig blevet, som de
blev tilfundet at betale.

(240)

** Peder von Sprechelsen fremlagde et tingsvidne af bytinget 31/10 sidst afvigte, og Oluf Olufsen
fremlagde et indlæg fra Anders Olufsen af Århus, at han med god samvittighed kan sige, at Peder
Nielsen, som tjener Christen Nielsen ved Vesterport, slog Christen Holck skt Mikkelsdag. sagen
blev opsat 3 uger.

(241)

** Niels Pedersen lueskrædder her sst på menige lavsbrødres vegne fremlagde en dom af bytinget
22/2 1692, forhvervet over Anders Poulsen Bay, som blev tilfundet fra sig at levere lavets sølvpokal
og bægre samt gøre regnskab for hvis, han på lavets vegne har oppebåret, hvorpå er skrevet, at 9/5
1692 blev der gjort udlæg for 96 rigsdaler i efterskrevne bohave og løsøre.

(242)

** Poul Poulsen, borger her sst, stævnede Oluf Hansen farver sst angående nogle skældsord, som
skal være passeret imellem ham og Poul Poulsen, og nu fremkom Oluf Hansen og sagde, at han
vidste ikke andet med Poul Poulsen end som ærligt og kristeligt var.

14/11 1692.

(passerede intet)



21/11 1692.

** Rasmus Andreasen, musicus instrumentalis her sst, stævnede Abraham Jacobsen af Nymølle for
vidnesbyrd angående hvis opvartning med musik, han har brugt hos Søren Tomasen i Haslund
forleden søndag 14 dage, da Søren Tomasen gjorde hans datters bryllup med Dronningborg smed,
og talte med hans far Jacob Abrahamsen i Nymølle, og med ham selv i bryllupsgården, hvor han
opvartede med trompet og fiol, og efterskrevne vidnede, at i går 14 dage så de han og medhavende
stod ved kirken med trompeter og blæste brudefolkene til kirken, hvorefter Abraham Jacobsen
fremlagde sit svar, at han efter indbydelse var til samme bryllup, og havde med sig sin fiol, hvorpå
han for sin egen plasir og brudefolkene til ære samme tid nogle stykker henstrøg, ved derfor ikke at
han på den måde kan have gjort Rasmus Andreasen og konsorter nogen indpas.

(243)

** borgmester Christian Zoega fremlagde en skriftlig stævning til Oluf Eriksen for vidnesbyrd at
anhøre, angående den henfindelsesdom til likvidationsmænd 13/12 sidst afvigte og angående hans
tale ved landstinget 24/8 sidst afvigte i Viborg domkirke, og fremlagde hans indlæg, hvorefter blev
oplæst en skriftlig attest, og derefter blev fremlagt en beskikkelse. varsel til Oluf Eriksen af Viborg,
som logerede til Anne Cuurs, salig hr Mikkel Madsens.

(247)

29/11 1692.

(248)

** Tomas Pedersen Karmark, rådmand her sst, stævnede Peder Knudsen for dom for hvis, han er
skyldig efter hans obligations formelding lydende på 82 rigsdaler, som han blev tilfundet at betale.

** Rasmus Rasmussen hattemager stævnede Maren Nielsdatter kobbersmeds og hendes datter
Margrete Jørgensdatter, Sofie Jørgensdatter og Peder Jørgensen kobbersmedesvend for vidner
angående hvis skælden i søndag 14 dage passerede udenfor Rasmus Hattemagers dør, og
efterskrevne vidnede, at Jørgen Pedersen kobbersmeds ældste søn Peder Jørgensen sagde til Rasmus
Hattemagers svend Frands Andersen, du arbejder for Rasmus Hattemager, du arbejder for en
skælm, og hans mor Maren Nielsdatter og hendes datter Margrete Jørgensdatter, som er Laurids
felbereders hustru og hendes søster Sofie Jørgensdatter råbte med høj lyd på gaden på Rasmus
Hattemager og sagde, vi kender alle Rasmus løgner, og råbte nogle gange, Rasmus løgner, og
Rasmus Hattemager talte til dem og sagde, gå hjem i godtfolk, jeg har intet med eder at bestille, og
de så, at Peder Jørgensen slog Rasmus Hattemagers hustru Birgitte Nielsdatter under hendes øre og
sagde, djævlen skal fare i dig.

(250)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg fremlagde en opsættelse af bytinget 7/11 sidst afvigte,
angående en hans bønderkarle Christen Sørensen Holck af Lem, som blev slået af Oluf Olufsen og
hans bror Anders Olufsen og begærede dom. sagen blev opsat 14 dage.



** Peder von Sprechelsen stævnede Hans Tomasen vognmand ved Randers imod dom angående de
sårmål hug og slag, som Christen Sørensen af Lem er vederfaret. sagen blev opsat 14 dage.

5/12 1692.

** borgmester og råd lod stævne Peder von Sprechelsen til Dronningborg for vidner angående et
stykke jord, han har købt af Erik Nielsen Kruse guldsmed her sst, beliggende i byens fædrift, samt
Erik Kruse, og efterskrevne, som mindes op til 56 år, vidnede, at så længe har samme stykke jord
været brugt til fædrift.

(252)

** Rasmus Rasmussen hattemager lod med en skriftlig stævning stævne Jørgen Pedersen
kobbersmed her sst for grove og ubevislige ord, han skal have talt om ham i hans fraværelse, og
endvidere stævnede Vilhelm Clemendsen Glarmester og hans hustru Anne Albretsdatter med flere
for at vidne, og de vidnede, at Jørgen Pedersen kobbersmed berettede, at han havde 3 domme på
Rasmus Hattemager, hvortil Hermand Boumand sagde, er han derfor ikke ærlig, hvortil Jørgen
Pedersen svarede nej.

(253)

12/12 1692.

** Henrik Koop stævnede Jens Sørensen, som tjener Mikkel Sørensen amtskriver her sst, for vidner
angående hvis varer, han udtog hos ham, og fremlagde efterskrevne attester angående Jens
Sørensens gæld, blandt andre af Jørgen Madsen og hans hustru Birgitte Nielsdatter, og Jens
Sørensen er nu tilholdende hos sin bror Søren Sørensen i Kristrup.

(257)

** Rasmus Rasmussen hattemager og Jørgen Pedersen kobbersmed fremlagde for retten to
foreninger, som var oprettet imellem dem om den langvarige trætte, de har været i, hvorom de er
venligt og vel forligt.

(258)

** konsumptionsforvalter Tomas Karmark med sine interessenter såvel en del af borgerskabet lod
stævne Jens Færgemands kone i Mellerup Margrete Clausdatter og Christen Sørensens kone, som
tjener på ladegården, for vidner angående hvis bryggen og brændevinsbrænden, som de på landet
driver og bruger, borgerskabet til prejudice, og ligeledes stævnede hr Oluf i Årslev for vidner. sagen
blev med borgerskabets bevilling opsat.

19/12 1692.

** samtlig borgerskabet her sst stævnede Jens Jensen Juel skomager her sst for vidner at påhøre,
formedelst hans bedrift, han bruger med købmandskab og fremlagde en skriftlig begæring, som
borgerskabet havde indgivet til borgmester og råd, med deres svar, at Jens Juel har taget sit
borgerskab for at være skomager, og efterskrevne vidnede, at der er ingen af borgerskabet, som drev



mere handel ved søfarten med korn og andet end Jens Jensen Juel, hvilket han ikke benægtede, men
fremlagde sit skriftlige indlæg.

(260)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg fremlagde en opsættelse af 7/11 sidst afvigte kontra
Oluf Olufsen Anders Olufsen og Hans Tomasen, formedelst nogen overlast på hans tjener Christen
Sørensen af Lem, og begærede dom, hvorefter Oluf Olufsen fremlagde et indlæg, og Hans Tomasen
fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter blev begæret dom, som således blev afsagt, at Oluf Olufsen
og Hans Olufsen bør efter lovens 6.bog 7.kapitel 9.artikel hver at bøde 3 gange 9 lod sølv, og der
foruden pro kvota at betale badskærløn og hans kost, imidlertid han var ufør, så og for lyde og
skade og processens omkostning med 4 rigsdaler.

(262)

** Jens Svendsen Noerstrøm, instrumentist svend, stævnede Gertrud Eriksdatter, salig Adam
Jespersens, for at erklære ham for nogle ord, hun havde ham for nær talt, efter doms indhold af
bytinget 26/9 sidst afvigte, hvorimod hun lod fremlægge en skriftlig erklæring, at hun holdt ham for
en ærlig karl og ved ham intet andet at påsige, ligesom han og ikke ved andet med hende at sige end
som en ærlig fattig enke vel egner og anstår, hvorefter hun for retten vedstod samme erklæring, og
Jens Svendsen svarede, at han vidste ikke andet med hende end som en ærlig og fattig enke.

** oberst Numsen til Brusgård stævnede Jacob Hansen felbereder her sst for dom angående 13
sletdaler, han resterer for husleje, hvortil han svarede ved ed, at siden laden blev nedbrudt, har han
akkorderet med obersten, at skulle give for et års husleje 14 sletdaler, hvorfor han blev tildømt at
betale 11 sletdaler.

(264)

** skipper Peder Amerland af Holland stævnede Oluf Nielsen betjent ved Nørreport, formedelst han
skal have angrebet ham 6/12 næst afvigte, da han kom kørende ind af Nørreport fra Hobro og havde
en rigtig toldseddel, hvorefter han i borgmester Jens Karmarks hus af Oluf Nielsen er blevet
overfaldet med skælds og ærerørige ord og trusler, og stødt for sit bryst, så han måtte gå til sengs,
og stævnede vidner, der iblandt Jens Karmark og hans kæreste Birgitte Cathrine von Meulengracht.
sagen blev opsat til næste tingdag efter jul.

9/1 1693.

** Peder Amerland af Holland fremlagde en stævning imod Oluf Nielsen for vidner at påhøre,
angående nogen tvistighed imellem dem i Nørreport, og imellem Jens Ankersen og Amerland i
borgmester Jens Karmarks hus, og Jens Iversen af Romalt vidnede, at da han kom kørende ind af
Nørreport for Peder Amerland, kom Oluf Nielsen betjent og bad dem holde, om de havde noget at
tolde af, hvortil de svarede nej, og han så efter og fandt intet, og sagde, holdt så længe, til i har
betalt milepengene for så langt, i har kørt, og så slog skipperen på hestene med svøben og kørte til
Jens Karmarks dør, men han så ikke, at Amerland begegnede betjenten med noget ukvems enten
ord eller gerning, og Jacob Nielsen, som tjener Jens Karmark, vidnede, at 6/12 kom Jens Ankersen
ind i Jens Karmarks hus i vred hu og bad dem ikke goddag men løb til Peder Amerland og sagde,
hvorfor slog i vor betjent, jeg ved vel, hvad mand du er, din tyv, du har stjålet tobak ind, jeg skal



lære dig, og de fik fat på hinanden, og så kom Jens Karmark og skilte dem ad, men han hørte ikke,
at Peder Amerland sagde til Jens Ankersen, at han skulle give ham lige så meget, som han havde
givet betjenten. andre vidnede det samme. herefter er indført Peder Amerlands skriftlige stævning,
hvorefter blev indført et skriftligt vidne af Jens Karmark og hans hustru Birgitte Cathrine
Meulengracht.

(268)

** samtlige konsumptionsforvaltere stævnede Peder Amerland af Holland for vidner at påhøre
angående hvis, han kan have handlet imod KM forordning konsumptionen angående, og Knud
Jørgen Svejstrup vidnede, at han var ved Nørreport 8/11 og så Peder Amerland kom kørende, og
mens han var inde hos Jens Karmark, fandt betjenten 2 ruller tobak i en sæk under sædet, og da de
spurgte ham, hvorfor han ikke havde givet det an, svarede han, skal jeg give det an, jeg har kun for
min egen mund.

(269)

** Adser Bødkers enke fremlagde en kontrakt, såsom lovens 5.bog 2.kapitel 72.artikel har det
indhold, at slegfredsbarn tager arv efter mor og mors frænder, da som hendes første søn Lydik
Tomasen har i hendes salig mands levende live og efter hans død været en lydig søn, så tilstår hun,
at han må nyde arv med hendes anden søn Hans Adsersen og datter Mette Adsersdatter, og dersom
de skulle sig indbilde efter deres salig far Adser Mikkelsen bødker at have noget til arv at fordre, da
er det Gud og mand vitterligt såvel og dem selv, som hun med stor møje efter hans død har opfødt,
at der var ikke en skilling, om gælden skulle have været betalt, for hende eller dem at arve,
underskrevet ASD og hendes svoger og lovværge Tøger Jacobsen Møller.

16/1 1693.

** Zacharias Clausen af Viborg fremlagde en stævning kontra fire borgere af Randers Anders
Sørensen Bay Jens Andersen Peder Ravn Peder Vore angående en del gods og kramvarer, som de
sig skal have bemægtiget i Østrup, Zacharias Clausen tilhørende, og fremlagde et tingsvidne af
Støvring Nørhald herred 20/12 1692 angående samme gods og kramvarer, som blev arresteret, idet
Zacharias Clausen ikke havde nogen passerseddel, og Anders Bay tilbød ham, om han ville give
dem 20 rigsdaler, så skulle han slippe med godset, hvorefter blev fremlagt en toldseddel, udgivet af
tolderen i Viborg 4/11 1692 til Zacharias Clausen til at rejse ud på landet med en del varer, og
fremlagde en attest, at underskrevne har solgt Zacharias Clausen en del kramvarer, og endvidere
fremlagde hans borgerskabstegnelse 19/6 1688 i Viborg, hvor han aflagde sin borgerskabsed, samt
for det sidste fremlagde Zacharias Clausen sit skriftlige indlæg, hvorefter blev fremlagt en skriftlig
stævning til Støvring Nørhald herredsting 10/1 1693 til Zacharias Clausen af Viborg for vidner
angående hans handel og købmandskab i herredet, hvor han i Østrup er ertappet uden passerseddel.
sagen blev opsat 14 dage.

(277)

** Peder von Sprechelsen stævnede Bartolomeus Simonsen handskemager her sst for nogle penge,
han er ham skyldig for noget korn, som han siden stævningen har betalt på nær 2 sletdaler. sagen
blev opsat 8 dage.



** Anders Sørensen Bay stævnede Jens Christensen Ridefoged og Mads Værum guldsmed her sst
imod dom for hvis, de har købt på auktion til salig Hans Villumsens. sagen blev opsat 8 dage.

(278)

23/1 1693.

** byfogden advarede enhver ville rette sig efter KM forordning angående vægt og mål klædedragt
med videre.

** borgmester og råd lod fremlægge en obligation og panteforskrivning, hvormed Jacob Hansen
Værum her sst vitterlig gør, at han af nuværende borgmester og råd har oppebåret 87 sletdaler af de
penge, salig Mikkel Tygesens arvinger efter deres udgivne obligation af 26/11 1680 har skyldig
været til skt Mortens kirke, som han lover at forrente med 4 skilling af hver daler, hvorfor han
pantsætter dem hans gård.

(279)

** Iver Nielsen Rodskov her sst stævnede Jacob Pedersen Bjørnskov sst for dom angående hans
kontrakt, han 25/2 1686 med Iver Rodskov har indgået, skt Mortens kirkes værgeri angående, og
fremlagde samme kontrakt og hans skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at Jacob Pedersen
Bjørnskov bør sin kontrakt at efterkomme i alle sine ord og meninger.

(280)

** Christen Nielsen, residerende her sst, stævnede Bartolomeus Simonsen handskemager sst for
dom for hvis, han er ham skyldig, 49 sletdaler, som han blev tildømt at betale.

(281)

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, på sine egne og en del af borgerskabet deres vegne
stævnede Jens Jensen Juel skomager sst angående hans købmandskab, han bruger imod
politiforordningen, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 19/12 1692 og et skriftligt indlæg, hvortil
Jens Jensen Juel fremlagde sit indlæg, at indbyggerne ingen ret har at påføre ham nogen proces,
såsom intet købmandslav er stiftet, så enhver efter politiforordningen kan ernære sig af hvad
negotie, han vil, hvorefter blev afsagt, at da Jens Juel tog sit borgerskab, angav han, at ville ernære
sig af skomager håndværk, og nu holder svende og drenge, og er af de bedste skomagere her, da bør
han at entholde sig fra al handel og andet, som kunne være byens negotianter i deres handel til
forprang.

(283)

** konsumptionsforvalterne her sst stævnede efterskrevne for dom angående deres folkeskat og
græspenge, hvortil blev fremlagt efterskrevne indvendinger, og der blev afsagt dom, at
indvendingerne blev taget til følge, og de øvrige blev tildømt at betale deres resterende skat og
græspenge.

(284)



30/1 1693.

** Anders Sørensen Bay stævnede Søren Mortensen af Bjerregrav for dom angående hvis, han har
købt på auktion i salig Hans Villumsens stervbo. sagen blev opsat 14 dage.

** efterskrevne sandemænd dette år aflagde deres sandemandsed.

** den sag angående Zacharias Clausen af Viborg og Randers borgere er fremdeles opsat 3 uger.

** den sag imellem borgmester og råd og Niels Poulsen, salig Poul Bertelsen skomagers søn,
angående hans fædrene og mødrene arv er opsat 14 dage.

(285)

** den sag imellem borgmester Karmark og konsumptionsbetjentene angående en fjerding ål er
opsat 8 dage.

** den sag imellem Jens Juel skomager og en del af borgerskabet angående præstepenge, som de
resterer med, er opsat 8 dage.

6/2 1693.

** konsumptionsforvalterne og en del af byens borgerskab stævnede efterskrevne, som er på landet
omkring boende, for vidner angående hvis de med krohold brændevinsbrænden kornkøb og andet
imod KM lov og forordning forøver, som de har hos en del af dem befundet, der iblandt hr Peder
Nielsen i Galten Jacob Abrahamsen i Nymølle Jørgen Møller i Værum mølle Jens Bachmand i
Galten mølle Mogens Møller i Hadsten mølle hr Peder Vinding i øster Velling ritmester Post på
Støvringgård hr Christen Sørensen i Tved Christian Voss på Gesinggård hr Jens Printzler i øster
Tørslev Markus Møller i Ejstrup mølle hr Oluf Pedersen i Årslev Mads Sørensen i Estrup mølle, og
fremlagde betjentenes skriftlige attest, hvad de på deres udrejse på landet 14-15-16/11 1692 havde
set hørt og fornemmet af den handel og vandel brændevinsbrænden og anden købmandskab, som
bruges og drives i omliggende landsbyer østen og sønden for byen, og fremlagde endnu en skriftlig
attest angående samme 22-23-24/11 1692 vesten for byen, blandt andet hørte de i øster Velling, at
præsten hr Peder Vinding købte korn til regimentskriver Jørgen Bars, og fremlagde en attest om
samme 14-15/11 1692, og endnu en attest om samme 14/11 1692, og en attest om samme 26/11
1692, hvor efterskrevne havde berettet, at de og deres medtjenere med 22 vogne havde ført byg, 4
tønder på hver vogn, fra Christian Voss, forpagter på Gesinggård, som de overleverede i Randers
fjord i Mellerup færgested til en hollandsk skipper, som Christian Voss havde købe af bønderne der
omkring, hvilket hr Jens Printzler, præst i Tørslev, også havde gjort, hvortil Christen Jensen,
forpagter på Kollerup, fremlagde en kopi af hans fæstebrev, kroholdet i Galten sogn angående,
dateret Frisenvold 1/1 1692, hvorefter hr Jens Printzler, sognepræst til Tørslev, fremlagde et
tingsvidne af Gerlev herreds ting 30/1 1693 angående hans kornhandel, hvori bønder og tyende
vidnede, at alt det korn, som blev leveret til præsten som landgilde eller tiende, blev tærsket og lagt
på loftet og forbrugt til husholdning, og hvis noget kunne undværes, blev det leveret til købmand
Jens Andersen i Randers, og Christian Voss på Gesinggård fremlagde et tingsvidne af Støvring
Nørhald herreds ting 20/9 1692, hvori Gesinggårds bønder vidnede, at sidste sommer og året tilforn
havde avlingen været meget ringe, og derefter fremlagde Christian Voss sit skriftlige indlæg, at han



på grund af den ringe avl havde indkøbt 20 tønder byg, som han lod gøre i malt til hans hus
fornødenhed, hvorefter på af hr Oluf Pedersen i Årslev blev fremlagt et indlæg, at da han er
indstævnet for at sælge øl mjød og brændevin, da er det muligt, han til den syge har overladt en pot
af samme for betaling, men efter KM forordning formoder at have frihed at sælge sit indavlede korn
på denne måde, og hr Peder Vinding i øster Velling fremlagde sit indlæg, at han nægtede at have
købt korn for regimentskriver Jørgen Bars, og kammerjunker Jørgen Skeel til Estrup på sine
bønders vegne fremlagde et indlæg.

(298)

** Frands Nielsen handskemager her sst på egne og Inger Mortensdatter Søren Mikkelsen Holst og
Laurids Munk sst deres vegne stævnede Jens Sørensen Bay for synsmænds opkrævelse til at syne
og besigtige den plads imellem dem og Jens Bays angående deres vandløb til fjorden.

(299)

13/2 1693.

** Frands Nielsen handskemager her sst på egne og Inger Mortensdatter Søren Mikkelsen Holst og
Laurids Munk sst deres vegne stævnede Jens Sørensen Bay for syns afhjemmelse angående deres
vandløb til fjorden, og synsmænd afhjemlede deres syn på det tagdrop og den rende, som falder og
går imellem Jens Bays ejendom på den ene side og de andres gårde på den anden side, som optog
tagdrop fra deres udhuse, hvilken rende for Frands Handskemagers ejendom nyligt var opfyldt, og
Jens Bay havde ladet opsætte stolper fra Søren Mikkelsens fodstykke.

(300)

** Jens Sørensen Bay borgmester her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævner
Frands Nielsen handskemager Inger Mortensdatter Laurids Munk Søren Mikkelsen Holst for at tage
syn på deres boliger, som de imod forbud har ud til hans gårds ejendom, samt et utilbørligt vandløb,
de lader flyde på hans jord og grund, som han af kancelliråd Peder Rosenørn til Tvilum købt har,
hvorpå synsmænd afhjemlede deres syn på huse og vandløb, hvilket de ville være gestendig.

(301)

** Christen Nielsen, residerende her sst, stævnede Poul Tomasen Brock på Viskum imod dom
angående 129 rigsdaler, som han er ham skyldig, og fremlagde et indlæg, hvorefter Poul Brock blev
tildømt at betale gælden.

(302)

** Frands Nielsen handskemager Laurids Jensen Munk og Søren Mikkelsen Holst stævnede Jens
Sørensen Bay for vidner angående deres ejendom, som han indhegner, som Frands Nielsen synes er
ham til fortræd, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at den plads bag deres
ejendomme, som Jens Bay nu begynder at opfylde, har stået af gammel tid i åbent vand og morads,
hvortil deres tagdrop rendesten og vandløb har haft sin udgang.

(304)



20/2 1693.

27/2 1693

** Maren Rasmusdatter Vissings, salig Andreas Holsts, et afkald, og lod fremlægge et skiftebrev,
dateret 12/6 1690 efter salig Andreas Jørgensen Holst, forrige instrumentist i Randers, hvorefter
hendes søn Rasmus Andersen Holst gav hende afkald for hans fædrene arv, og Erik Nielsen Kruse
guldsmed sst på sin myndling Mette Andreasdatters vegne gav hendes mor afkald for hendes
fædrene arv, og Simon Abrahamsen Falk, borger i København, på sin kæreste Karen Andreasdatter
Holsts vegne, ved fuldmagt til hans svoger Erik Nielsen Kruse guldsmed i Randers gav hans
godemor Maren Rasmusdatter afkald for hendes fædrene arv, og de lovede alle at holde Maren
Rasmusdatter og hendes husbond Anton Henrik Schiermeyer kravsløs og skadesløs i alle måder.

(305)

** Niels Lauridsen Mollerup på egne og hr Christen Sørensen i Tved og Lind sogne hans vegne
fremlagde en stævning, hvormed han stævner Margrete Nielsdatter, salig Christen Lauridsen
Mollerups, for adskillige skammelige og ærerørige og trusselsord, og fremlagde et tingsvidne af
Støvring Nørhald herreds ting 12/7 1692, hvori efterskrevne vidnede, at de 27/6 var i Randers på hr
Christen Sørensen og hans svoger Niels Lauridsen Mollerup deres begæring for at lukke nogle
vægge på den gård, han havde afkøbt sin svoger, og da kom salig Christen Lauridsens enke og
sagde, Gud give at ild rød lue overgår alt det, hr Christen Sørensen ejer og Niels Lauridsen
Mollerup ejer for den store uret, de gjorde mod hende og hendes barn, og at Niels Lauridsen var en
rød skælm og tyv, og da de var kommet i svogerskab, tænkte hun, det skulle blive bedre, men det er
blevet værre, og fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter blev afsagt, at Margrete Nielsdatter for
hendes ærerørige skælden bør ham ved tinget at erklære samt gøre afbedelse og betale de fattige 1
rigsdaler og processens omkostning 6 sletdaler.

(308)

** Zacharias Clausen af Viborg fordrede dom over Anders Sørensen Bay Peder Ravn Jens
Andersen og Peder Vore her sst angående noget gods og linnedvarer, de skal have bemægtiget sig,
ham tilhørende, hvorimod de fremlagde et tingsvidne af Støvring Nørhald herredsting 19/1 1690 og
en specifikation på hvis gods, som fandtes i Zacharias Clausens kramkurve 27/11 1692 på
toldboden sst, som var under forsegling, og dernæst et tingsvidne af øster Lisbjerg og Sønderhald
herreds ting 16/1 1693, hvori vidnedes om Zacharias Clausens købmandskab og handel her i
herrederne, hvorefter blev fremlagt efterskrevne præsters vidne om Zacharias Clausen af Viborg
hans handel i deres præstegårde, hvorefter blev fremlagt KM toldrulle, hvoraf blev indført 1.kapitels
19.post og 2.kapitels 2.post, og derefter et skriftligt indlæg og en kort relation om sagen, hvorefter
blev afsagt dom, da Zacharias Clausen ingen toldseddel har haft for sine varer, hvorfor de er under
forvaring på toldboden, og da justitsråd Kruse skal nyde alle konfiskationer, så henvises sagen til
ham, og Zacharias Clausen tilfindes at betale til processens omkostning 8 rigsdaler.

(316)

** Peder von Sprechelsen fordrede dom over Mads Værum guldsmed og Jacob Pedersen Bjørnskov
for korn, de af ham bekommet har, som de blev tildømt at betale.



(317)

** den proces og iring, som imellem Jens Sørensen Bay her sst på den ene og Frands Nielsen
handskemager Søren Mikkelsen Holst og Laurids Munk på den anden side angående deres vandløb,
er opsat 4 uger.

6/3 1693.

** borgmester Christian Zoega stævnede Iver Nielsen Rodskov her sst for vidner at påhøre for
noget møg, han har lagt på hans ejendom, og efterskrevne vidnede, at de på Zoegas vegne var hos
Iver Nielsen og spurgte ham, hvad ret han kunne have til på Christian Zoegas afbrændte grund,
beliggende lige ud for Iver Nielsens gård, at lægge en stor sammensunket mødding såvel som træ,
hvortil han svarede, at han ikke kunne tænke, at borgmester Zoega ville have nogen fortrydelse
derover, og de forbød ham at fjerne det før sagens uddrag, men senere har de set, at det alt sammen
var borte, hvortil Iver Nielsen fremlagde sit indlæg, som han er stævnet for lidt møg, han har ladet
ligge på et stykke ældgammelt øde jordsmon lige for hans dør, til han kunne få det ud på hans
agerjord, da vidste han aldrig, at det var borgmesteren til fortræd, helst som han ikke vidste, hvem
samme øde jordsmon ejede.

(318)

** Peder Terkildsen felbereder stævnede Folmer Christoffersen felbereder for syn og vidner, og
synsmænd afhjemlede syn på hans sår og skade, og hans finger var gennembidt og knust, og de
øvrige fingre ilde medhandlet, hvilket han beskyldte Folmer Christoffersen for at have gjort, og
efterskrevne vidnede, at Peder Terkildsen blev bidt i fingeren af Folmer Terkildsen, da de var i
klammeri ved Stampemøllen, og nogen tid senere sagde Folmer Christoffersen, at han fortrød, at
han ikke beholdt stumpen af fingeren i sin mund, hvorimod blev fremlagt Folmer Christoffersens
indlæg, at såsom han er blevet overfaldet af hans medborger Peder Terkildsen og hans søn Christen
Pedersen ved Stampemøllen, hvilket han efter deres begæring og godtfolks forbøns skyld havde
efterladt dem.

(320)

** Laurids Nielsen på sine egne og en del medborgeres vegne fremlagde en skriftlig stævning,
hvormed de stævnede Johan Peder Piper, hospitals forstander her sst, for vidner angående hans
kornkøb, dem til prejudice, og andre hans forhold, og efterskrevne vidnede, at de havde hørt, at
Laue Mortensen i Lindbjerggård Peder Keldsen af Fårup med flere havde solgt rug til Johan Piper,
og konsumptionsbetjent Mogens Jensen vidnede, at når bønderne kom til byen at sælge korn, havde
de bundet deres heste ved vognene uden Vesterport, og så gået ind til Johan Piper i hospitalet, som
ligger ved Vesterport, og da de er kommet ud, har de sagt, at de skulle have 19 skilling for en
skæppe rug, og dermed kørt ind i hans gård med kornet, som der forblev.

(321)

** magister Hans Dinesen Mossin, sognepræst til skt Mortens kirke, og hr Hans Olufsen,
sognepræst til Gråbrødre sogn, fremlagde en skriftlig stævning, hvormed de samt byens magistrat
stævner amtskriver Søren Sørensen, for at fyldestgøre hans til dem udgivne obligation af 28/12



1687 på 450 rigsdaler, den latinske skoles penge, som de efter velædle mø salig Maren Nielsdatters
fundats af 8/5 1664 på skolens vegne har at disponere over, hvorfor han til sikkerhed har pantsat til
skolen sin gård i Randers med tilliggende agre, og dog fornemmes ved hans bror amtskriver Mikkel
Sørensens godses sekvestration til KM, at han til sin bror Mikkel Sørensen siden pantebrevets dato
20/2 1688 samme gård og agre skal have solgt og skødet, hvorfor han stævnes sin obligation at
indløse, hvorefter Hans Dinesen fremlagde samme obligation, hvorimod Søren Sørensen fremlagde
sit svar, at han og hans bror ikke kan miste gården for omrørte kapital, i henseende til den store
bekostning, som de på den anvendt har, og da det ikke er ham muligt at betale samme penge, så
anmoder han, om de vil lade ham have den frihed inden år og dag at indløse gården, og hvis ikke, så
forårsages han at betjene sig af KM navn og den sekvestration, som hos ham på KM vegne gjort er,
hvorefter der blev afsagt dom, at han bør samme kapital at betale inden 15 dage med rede penge,
eller de panthavende at træde til deres pant at annamme i possession.

(324)

** hr Jacob Jensen Hobro i Gerning stævnede Peder Knudsen her sst for dom angående de varer,
han havde pantsat ham efter hans efterskrevne panteforskrivning, lydende på 98 sletdaler, hvorfor
han pantsætter ham efterskrevne varer, dateret 4/7 1692 Peder Knudsen, og dernæst fremlagde sit
skriftlige indlæg, hvorimod blev fremlagt Peder Knudsens skriftlige svar, hvorefter der blev afsagt
dom, at Peder Knudsen bør ved kaution at forsikre ham, at pantet ikke skal blive afhændet, og
såfremt en del deraf til andre er afhændet, da bør han af sine andre midler sætte ham anden pant.

(326)

13/3 1693.

** Jens Sørensen Bay fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede Frands Nielsen
handskemager Inger Væts Laurids Munk og Søren Mikkelsen Holst angående deres uretmæssige
proces imod ham, idet de uden nogen adkomst vil formene ham at gøre sig sin egen købte
ejendomsplads så nyttig, som han bedst kan, men efter indbildning vil have deres uhemske vand og
skarn og anden urenlighed ind på samme hans grund og ejendom, som har gjort den til morads og
byens fjord og strøm til ubodelig skade, og endvidere stævnede efterskrevne, hvorefter synsmænd
afhjemlede deres syn.

(328)

** Jens Sørensen Bay fremlagde en skriftlig rebsmands forretning, hvor efterskrevne med snor og
reb skulle skelle og måle den ejendomsplads imellem Jens Bay og hans naboer på den nordre side
Søren Mikkelsen Laurids Munk og Frands Handskemager.

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver over Dronningborg med flere amter, stævnede hans
fuldmægtig Søren Christensen Bording for dom angående hans betjening ved amtstuen, og af hvad
årsag den på ham pålagte arrest er sket, hvorefter blev fremlagt en begæring til Søren Bording af 9/1
1693, og endnu en begæring til ham 9/1 1693 og en kopi af en beskikkelse fra Søren Bording til
forrige amtskriver Mikkel Sørensen, og en beskikkelse af 6/2 1693 samt et skriftligt indlæg
angående Søren Bording ikke så nøjagtigt og rigtigt regnskab har aflagt, hvorpå Søren Christensen
Bording fremlagde en skriftlig kaldsseddel til borgmester og råd for breve at høre læse, hvormed
han agter at bevise, han er uskyldig i den ham pålagte arrest, samt fremlagde sit svar og en del



kvitteringer, samt attester vedrørende hans undvigelse af byen, hvorefter blev afsagt, at Søren
Bording bør for den pålagte arrest fri at være mod at stille amtskriveren kaution for sin person og
gods at blive tilstede, og Mikkel Sørensen der imod at stille Søren Bording kaution at svare ham til
alle sine pretentioner, og deres mellemværende at komme til likvidation.

(330)

20/3 1693.

** Anders Bay fordrede dom over efterskrevne inden og udenbys debitorer, som blev tilkendt at
betale deres gæld.

(334)

** Peder Terkildsen felbereder her sst stævnede Folmer felbereder sst for dom angående hvis
sårmål og skade, han har gjort ham, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 6/3 sidst afvigte og hans
indlæg, hvorefter blev afsagt dom, at da Folmer Christoffersen uden årsag har overfaldet Peder
Terkildsen og afbidt hans pegefinger, hvilket ikke er sket i nødværge, så det er at befrygte, at han
ikke komme til sit helbred igen, hvorfor han tilfindes at betale skaden og badskærløn og for den
spot og skade, Peder Terkildsen dermed er tilføjet, og for sin forsømmelse efter dannemænds tykke
at svare, og bøde efter lovens 6.bog 7.kap 13.artikel og der foruden betale processens omkostning.

** Christian Zoega, forrige borgmester her sst, fordrede dom over efterskrevne debitorer, hvorefter
blev fremlagt indlæg, og der blev afsagt dom, de debitorer, som ikke er mødt til gensvar, bør betale
deres gæld.

(338)

** Gertrud Eriksdatter stævnede Jesper Adamsen, instrumentist her sst, for vidner angående hans
løfte, han havde gjort til hans mor, og fremlagde en kontrakt, at 3/7 1692 var efterskrevne borgere i
byfogdens hus, hvor Gertrud Eriksdatter, salig Jesper Adamsen Muus hans efterladte, leverede
hendes søn Jesper Adamsen Muus KM brev, som hun til ham på hans salig fars bestilling her sst
havde erhvervet og betalt, hvorimod han tilsagde hans mor, at hun for hendes store møje og
bekostning dermed, og for hun kunsten i 4 år i hans absens havde ladet opvarte, og til sine små
uopfødte umyndige søskendes fremtarv, da skulle hun nyde den indkomst, han for sin part af
kunsten i de næste 4 år kunne fortjene, derimod skulle hans mor give ham en musikantsvendeløn.

27/3 1693.

** Jost Arctander af Viborg fremlagde en obligation og panteforskrivning, hvormed Oluf Hansen
farver kendes sig at være ham skyldig 209 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans farverredskab,
som er kedler og presser.

** Frands Nielsen handskemager her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han og Søren
Mikkelsen Holst og Laurids Jensen Munk stævnede Jens Sørensen Bay for syns og rebsmands
opkrævelse for at syne og rebe enhver af deres ejendomme, såvel syn til den omtvistede rende, som
af gammel tid ulast og upåkæret har haft sit løb og flodmål ud til fjorden, og ikke andet steds kunne



have sit flod og vandløb, og en del af samme rende har han dæmpet og sit løb forment, og endvidere
stævnede efterskrevne.

(340)

** Anders Sørensen Bay fremlagde en stævning til magistraten her sst at høre læse fra protokollen
det svar, som ham er givet angående det tilbud med salig Hans Villumsens auktionspenge, som er
gjort på rådhuset 12/1 1693. sagen blev opsat 8 dage.

(341)

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver over Dronningborg med flere amter, fremlagde en stævning
kontra Niels Rasmussen af Århus, landkommissær Hofmands fuldmægtig for vidner, og kontra hans
forrige tjener Christen Nielsen angående en kvittering af 2/8 1692, samt kontra efterskrevne, der
iblandt borgmester Jens Karmark og hans kæreste Birgitte Cathrine von Meulengracht og byfoged
Jens Nielsen og hans kæreste Maren Hansdatter og hans søster Kirsten Nielsdatter.

3/4 1693.

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, fremlagde en stævning til hans forrige tjener og
fuldmægtig Christen Nielsen for vidnesbyrd angående en kvittering, som han skal have fået af
Mikkel Sørensen 2/8 1692, hvori nogen forandring skal være sket, hvorefter Jens Karmark
viceborgmester fremlagde en attest, at han ikke kunne se eller fornemme nogen radering på samme
kvittering, hvorefter blev udnævnt to mænd, som vidnede, at det forholdt sig med samme kvittering,
som hans attest om formelder, og byfoged Jens Nielsen vidste intet af nogen forandring at sige.

(345)

** Anders Sørensen Bay, handelsmand her sst, lod protokollere et tilbud, som han til magistraten
angående salig Hans Villumsens auktionspenge havde gjort, nemlig 780 rigsdaler, hvortil
borgmester Karmark havde svaret, at de skulle blive hos Anders Bay bestående, formedelst salig
Hans Villumsens kreditorer skulle have dem.

(346)

** Christen Nielsen residerende her sst fremlagde en kaldsseddel til amtskriver Mikkel Sørensen for
breve at høre læse, angående hans til amtskriveren udgivne revers imod hans meddelte kvittering af
2/8 1692 for hvis, han havde haft under hænder for amtskriveren fra 1/1 1691 til årsdagen 1692, og
for dom angående samme revers, og dernæst fremlagde en begæring, underskrevet af Christen
Nielsen 9/2 1693, med påskrevet svar, og dernæst fremlagde en beskikkelse, underskrevet af
Christen Nielsen, samt hans skriftlige indlæg, hvorefter Mikkel Sørensen fremlagde sit indlæg,
hvorpå der blev afsagt, at Mikkel Sørensen bør at bevisliggøre, at Christen Nielsen har oppebåret
noget, som han ikke har gjort tilbørlig rigtighed for.

(348)

** Søren Jensen handelsmand her sst stævnede Niels Pedersen lueskrædder Christen Rigtrup her sst
Jørgen Hansen og Jørgen Værum vognmand for dom angående hvis, de er ham skyldig, hvorimod



Niels Pedersen lueskrædder fremlagde sit indlæg, hvorefter blev afsagt, at de straks bør at betale
deres gæld.

(349)

** Jens Jensen Juel skomager her sst fordrede dom over efterskrevne for resterende præstepenge
efter følgende indlæg, hvorimod blev fremlagt indlæg, hvorefter de blev tilkendt uden videre ophold
at betale kirkeværgen de resterende præstepenge.

(350)

** Simon Rich af Lübeck fordrede dom over Mads Mortensen Brøchner her sst efter hans veksel,
dateret Lübeck 20/5 1692, lydende på 12 rigsdaler, hvorimod Mads Brøchner svarede, at han havde
intet ubetalt bekommet af Simon Rich, hvorefter der blev afsagt dom, at da Mads Brøchner har
accepteret samme veksel, så bør han betale den inden 15 dage.

(351)

10/4 1693.

** hr Gunde Nielsen Rostrup, kapellan til Slots sogn her sst, lod protokollere et skødebrev, udgivet
af Peder Pedersen Teiler i Østrup til hr Gunde Rostrup, kapellan og designeret sognepræst til
Gråbrødre sogn her sst, en have, som han for gældsfordring hos salig Mikkel Sørensens svoger og
arving Jost Simonsen i Randers efter landstings dom 16/11 1589 og 21/2 næst efter, er udlagt, som
han transporterer til ham og hans arvinger.

(352)

** Henrik Johansen Koop handelsmand her sst stævnede Niels Pedersen lueskrædder sst imod dom
for hvis, han er ham skyldig efter hans fremlagte regnskabsbog, hvorfor han har pantsat ham
efterskrevne, hvilken gæld, han blev tildømt at betale.

(353)

19/4 1693.

** hr Christen i Tved stævnede Margrete Nielsdatter, salig Christen Mollerups, for syns
afhjemmelse angående en bjælke, hun skal have udtaget af en gård på Storegade, og efterskrevne
vidnede, at de havde været hos hende og befundet en bjælke, som var udtaget af hr Christen
Sørensen i Tved hans ladehus, hvilket hun ikke fragik, idet den var hendes salig mands og den var
ikke nagelfast.

** Jens Didriksen skomager her sst et afkald. ungkarl Bertel Poulsen, barnfødt i Randers, gav sin
værge Jens Didriksen afkald for al den arv, som han efter hans forældre salig Poul Bertelsen,
fordum skomager sst, og hans mor salig Dorte Hansdatter arveligt er tilfaldet.

** Tomas Karmark rådmand her sst på sine og Henrik Koops vegne fremlagde en skriftlig stævning
mod viceborgmester Jens Karmark for at fremlægge den originale restants, som salig Hans



Villumsen har underskrevet, hvorefter Tomas Karmark fremlagde et regnskab på hvis underskrevne
har oppebåret af konsumptionen for 1691 marts måned, og udgift imod samme indtægt,
underskrevet Henrik Koop, og Henrik Koop fremlagde et skriftligt indlæg, hvorefter Jens Karmark
fremviste den ommeldte konsumptions restants, som Hans Villumsen havde skrevet, og hans
skriftlige indlæg, og blev fremlagt en kopi af afvigelsesseddelen.

(356)

24/4 1693.

** Peder Jensen Gerlev gav last og klage over Jørgen Madsen rådstueskrivers tjener Daniel
Pedersen, formedelst han hans søn Christen Gerlev skal have overfaldet, men han fremviste intet,
hvoraf kunne sees, at hans søn var gjort nogen skade.

(357)

1/5 1693.

(passerede intet til at indføre)

8/5 1693

** Daniel Pedersen, byskriverens tjener, ville have haft tiltale til Peder Jensen Gerlev, for han skal
have givet last og klage over ham, for han skal have overfaldet hans søn, og nu fremstod Peder
Gerlev og sagde, han havde intet at klage over ham.

** Ingeborg Jensdatter, salig Rudolf Roeses, stævnede efterskrevne for hvis, de er hende skyldig,
som de blev tildømt at betale.

(358)

** Jens Jensen Juel fremlagde en stævning kontra efterskrevne godtfolk for dom for hvis, de er ham
skyldig, og fremlagde sit indlæg, hvorefter de blev tilkendt at betale deres gæld.

(359)

15/5 1693.

(passerede intet)

22/5 1693.

** forvalter Albinus Volcher på Frisenvold stævnede Jacob Iversen i Uggelhuse for vidner
anlangende ulovligt fiskeri, han skal have begået i fjorden, grev Reventlow til prejudice, og
efterskrevne vidnede om laksefiskeri med lyster og pulsvod.

(1)



** tingbogens autorisation.

(2)

17/7 1693.

** efter KM befaling til at registrere boet efter salig amtmand Jørgen Kås, som boede og døde på
Ågård på Fyn i Rugårds amt, så indstævnes hans kreditorer at give møde 30/10 førstkommende med
deres dokumenter.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Niels Pedersen Svane og forbød ham at høste
eller afføre den sæd, han har sået i Brastrupholm, hvortil han svarede, at den jord, han havde ladet
så med rug, havde han sted og fæst af magistraten.

(3)

** Sofie Cuurs, salig Anders Christensens efterladte, på hendes egne og børns vegne stævnede
borgmester og råd for syn på Sønderbro her ved Randers, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn
på broen.

(7)

** Henrik Black garver her sst stævnede Peder Christensen tækker sst for 18 daler, han er ham
skyldig, som han blev tildømt at betale.

(8)

** borgmester Zoega stævnede efterskrevne for gæld, som de blev tildømt at betale.

24/7 1693.

** Knud Didriksen stævnede Jens Jensen guldsmed for dom angående den anpart, Knud Didriksen
kunne have i den gård, Jens Jensen guldsmed påboer, og fremlagde et udtog af et skifte efter salig
Kurt Jensen, hvori Knud Didriksen, hører i den latinske skole, fordrer i den ejendom, salig Kurt
Jensen iboede, 49 daler, og i efterskrevne løsøre, i alt for 67 sletdaler, og dernæst fremlagde hans
skriftlige indlæg, og Jens Jensen guldsmed fremlagde hans skriftlige indlæg. (dom ikke indført)

(10)

7/8 1693.

** Søren Sørensen på Urskov stævnede magister Hans Dinesen Mossin, sognepræst til skt Mortens
kirke her sst, og hr Hans Olufsen, sognepræst til Gråbrødre sogn, samt borgmester og råd angående
den gård her sst, som hans bror Mikkel Sørensen beboer, og fremlagde en opsigelse på 470
rigsdaler, som han dem på skolens vegne skyldig er, for hvilken sum hans gård, som hans bror
påboer, er i pant, at de til nytårsdag 1694 tillige med indeværende års rente skal blive betalt.

(11)



14/8 1693.

** Henrik Johansen Koop, handelsmand her sst, stævnede Simon Hartvig, borger i Århus, angående
resterende betaling for korn, hvortil Simon Hartvig lod svare, at han burde stævnes til hans
værneting Fredericia, og fremlagde hans borgerskabsbrev, dateret 12/7 næst afvigte, hvortil Henrik
Koops fuldmægtig formente, at Simon Hartvig Jacob Josef og Natan Moses, alle jøder, havde deres
logemente i Århus, hvor de er stævnet.

(13)

** Anders Sørensen Bay på sine egne og hans godemor Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens
forrige handelsmand her sst, hendes vegne stævnede Simon Hartvig i Århus anlangende 100
rigsdaler, som resterer på hans veksel, som blev fremlagt, hvorefter Anders Sørensen Bay fremlagde
sit indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: Simon Hartvig bør at betale den resterende sum 100
rigsdaler inden 15 dage.

(15)

** den sag med Søren Sørensen Lime og Christian Lauridsen, tjenende Maren Jespersdatter, blev
optaget til i dag 8 dage.

21/8 1693.

** Jens Sørensen Bay handelsmand her sst stævnede Jørgen Madsen byskriver her sst angående at
han imod loven 26/6 1693, da Jens Bay tog dom beskrevet kontra Frands Nielsen handskemager, og
han den først i dag har bekommet, hvoraf han fornemmer, at skriveren ikke har indført akterne i
dommen, som for retten er passeret, men det anderledes omdrejet, ham til skade, og tvært imod
loven ikke indført for retten i den rette protokol.

(16)

** Søren Jørgensen på borgmester og råds vegne stævnede Peder von Sprechelsen for synsmænds
opkrævelse til at syne Brastrup mark med hosliggende enge, af hvad størrelse og beskaffenhed, de
er af, og blev efterskrevne synsmænd opnævnt.

(17)

** Henrik Johansen Koop stævnede Simon Hartvig, borger i Århus, angående korn, han med
interessenter har købt og fået, hvorpå en anselig sum penge skal restere, og fremlagde en veksel på
449 rigsdaler, underskrevet Natan Moses, og derefter fremlagde efterskrevne breve på tysk, og
derefter fremlagde sit indlæg, samt et tingsvidne udstedt her af tinget for 8 dage siden, hvorefter der
blev afsagt dom: Simon Hartvig Isak Josef og Natan Moses bør samme kapitaler med tilbørlig rente
at betale.

(20)



** Christen Lauridsen, tjenende Maren Jespersdatter, salig borgmester Martinus Seemands,
stævnede Søren Sørensen Lime, vognmand ved Nørreport, og hans hustru Maren Jensdatter for et
skrin, Søren Sørensen i hans fraværelse har hentet hos Maren Jespersdatter, og ladet en smed
opbryde det, og derfra taget 26 sletdaler, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 26/6 1693, hvorefter
der blev afsagt dom: da ingen beviser fremlægges, så bør det ikke komme Søren Sørensen hustru og
børn til hinder eller æres forklejning, men for sådan
tiltale aldeles fri at være.

(22)

** Søren Jensen fremlagde et udlæg og indførsel, som er gjort i Christen Nielsen Møllers bo 12/8
1693, hvor efterskrevne med byfogden efter KM højesteretsdom, faldet imellem Mikkel Sørensen
amtskriver og Christen Nielsen 8/7 1693 angående 100 rigsdaler, Christen Nielsen er tildømt at
betale til Mikkel Sørensen for processens omkostning, og da blev udlagt, som efterfølger, og efter
samme udlæg var gjort, fremkom Christen Nielsens kæreste Maren Andersdatters brødre Søren
Jensen og Jens Andersen, som efter forening optalte 100 rigsdaler.

28/8 1693.

** Søren Mikkelsen Holst borger her sst stævnede KM tolder Henrik von Hatten sst og Hans
Jespersen visiterer sst angående noget hvede, som han har hidført, og talte med tolderens datter,
Elisabet Henriksdatter, hvorefter synsmænd vurderede samme hvede, som var fordærvet af mider,
som de takserede for 7 mark for hver tønde.

(23)

** Søren Jørgensen Ruttenborg på borgmester og råds vegne. Peder Pedersen Møller i Hvide mølle
fremlagde synsmændenes skriftlige syn på noget jord på Brastrup mark, hvor de først fulgte
markskellene og synede markens beskaffenhed, som aldrig havde været brugt til eng, og er dertil
utjenlig, underskrevet Peder Pedersen med flere med egen hånd og resten med 3 bogstaver, og på
spørgsmål, hvoraf de kunne vide, at det skel, de synede, var ret skel, svarede synsmændene, at det
havde de af den gamle sandemandsgang og syn og landsdommeres dom, som blev dem forelæst.

(25)

4/9 1693.

** Tomas Pedersen Karmark rådmand på borgmester råd samt borgerskabets vegne stævnede Peder
von Sprechelsen til Dronningborg for vidner at påhøre, angående noget eng og jord, som påtvistes,
som hans velbårenhed formener at være Brastrupholm, og efterskrevne, som mindes op til 70 år,
vidnede, at omtalte jord har ligget og hørt til Randers by ulast og ukæret, og ingen på Borup kirkes
vegne har sig dermed befattet, og samme jord har ikke været brugt til eng, men det højeste har
ligget i sædeland og agerjord.

(27)

** Jens Sørensen Bay borger her sst stævnede Rasmus Rasmussen hattemager Henrik Koop og
Tøger Jacobsen for at vidne om hvis, som passerede ved bytinget 26/6 sidst afvigte, og han spurgte



Jørgen Madsen byskriver, om det ikke var fremlagte bog, som han plejede at skrive i ved tinget, og
om han ikke havde skrevet efterskrevne, at Laurids Munk betalte 9 mark, som Jens Bay til sig
annammede og tilstod samme forlig, og ville ingen proces have videre derom, hvortil byskriveren
svarede, at han skulle give svar til sin tid, og efterskrevne vidnede, at det således var passeret.

(28)

11/9 1693.

** Niels Nielsen Tustrup i Kristiania gav Knud Hansen handskemager afkald og kvittering for al
den arv og arvelod, han arveligt var tilfaldet efter hans salig forældre Niels Rasmussen Tustrup og
mor Maren Nielsdatter, som Knud Hansen handskemagers far, salig Hans Knudsen handskemager,
har haft under værgemål, samt for hans tilkommende anpart af hans salig bror Rasmus Nielsen
Tustrup beholdne arvelod hos værgen Peder Madsen tinstøber sst.

(29)

** Anders Jacobsen borger her sst lod protokollere et skødebrev, hvormed Niels Nielsen Tustrup i
Kristiania solgte den ejendomspart, som han arveligt er tilfaldet i den halve gård i Dytmærsken,
som Anders Jacobsen Gendrup nu iboer, efter hans salig far Niels Rasmussen Tustrup og salig bror
Rasmus Nielsen Tustrup, som er solgt ved offentlig auktion.

18/9 1693.

** Christen Nielsen Møller, forrige fuldmægtig ved Randers amtstue, fremlagde en attest, hvori
Niels Nielsen Bay, som nogle år har ført KM skattekorn med hans skibsrum, vidner, at 1691 har
skattekornet været betroet amtskriverens tjener Jens Sørensen, som har stået for både ind og
udmåling, og altid overværet, når KM skattekorn skulle udskibes, og fremlagde en attest fra Søren
Møller, skipper fra København, som vidnede det samme, og efterskrevne vidnede ligeledes, at Jens
Sørensen stod for indmåling og udmåling af kornet.

(31)

** Jens Sørensen Bay borger her sst stævnede efterskrevne for at vidne om det forlig, som er gjort
11/9 1693, og fremlagde efterskrevne attest om den rende, som Jens Bay og Frands Nielsen
handskemager omtvister, og efterskrevne vidnede, at de blev forligt således, at Laurids Munk skulle
betale Jens Bay 6 rigsdaler.

(32)

** Matias Hansen borger her sst stævnede Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens hustru, med flere
for dom for hvis efterskrevne, de har sig til forhandlet på auktion i salig Gregers Tomasen Speitzers
stervbo, hvortil Anders Sørensen Bay på sin godemor Lene Jensdatters vegne fremlagde en
kvittering på en sølvkande, hun havde købt, underskrevet Anne Rasmusdatter, salig Gregers
Tomasens, hvorefter der blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld, dog Lene
Jensdatter, der fremlægger kvittering for sølvkanden, bør for tiltale fri at være.

(33)



25/9 1693.

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, stævnede Peder Knudsen, borger her sst, anlangende to års
husleje af den gård, han iboer, såvel som for andet, han skyldig er, som han blev tildømt at betale.

(34)

2/10 1693.

** Rasmus Andersen Holst stadsinstrumentist stævnede Niels Christensen i Ebeltoft og fremlagde
en attest, at 3/9 var Knud Behr musikantsvend og Laurids Pedersen, tjenende instrumentist Rasmus
Andersen, i Oustrup i øster Alling sogn at skulle have opvartet et bryllup, men da de kom der, var
der en person Niels Christensen Møller, som aldrig kunsten lært har, der selvtredie at ville opvarte,
og ville ingenlunde vige, idet han årligt gav Henrik Klock, instrumentist i Århus, en vis penge af
Kalø amt, og havde tilladelse af amtmand grev Friis, hvilket er tvært imod den nåde, som KM ham
allernådigst forundt har. sagen blev opsat 8 dage.

(35)

** magister Hans Dinesen hr Hans Olufsen og borgmester og råd stævnede Mikkel Sørensen,
forrige amtskriver, for dom angående udflyttelse af latinske skoles gård, som han endnu tilholder
sig, hvortil Mikkel Sørensen fremlagde sit svar, at han samme gård af sin bror Søren Sørensen til
Viskum har sig tilforhandlet, dog skolens part deri undtaget, hvortil magister Hans Dinesen svarede,
at hans køb ikke kan agtes, efterdi det er gjort imod KM lov og Søren Sørensens panteforskrivning,
og han fremlagde en indførsel i den gård, Mikkel Sørensen iboer, for 470 rigsdaler, hvorefter blev
fremlagt rentekammerets missive om bortleje af samme gård, hvorefter blev fremlagt forrige
amtskriver Søren Sørensens memorial, at amtskriveren kan bebo gården, når han vil give og svare
deraf, og derefter blev fremlagt amtskriver Keils beskikkelse, at såfremt gården ikke inden 3 eller 4
dages forløb bliver ryddelig gjort, så vil han leje en anden gård, hvorpå fandtes påskrevet, at de
havde været i forrige amtskriver Mikkel Sørensens gård og forholdt hans kæreste Karen Seemands
gården at kvittere, hvilket hun ikke kunne, for hun havde ikke husværelse for sig folk eller børn,
hvorefter blev fremlagt en anden beskikkelse til Mikkel Sørensen,  hvortil Mikkel Sørensen
fremlagde sit svar, at han ikke synes at begå nogen vanære, at han imod vintertid ikke lader sig med
kone og børn på gaden udkaste, men dersom han til førstkommende påske får en anden lejlighed, da
kan amtskriver Keil komme i gården at bo, hvorefter blev fremlagt et skriftligt indlæg, og  der blev
afsagt dom: Mikkel Sørensen bør uden videre ophold samme gård at kvittere og ryddelig gøre, så
amtskriveren deri kan indflytte.

(43)

9/10 1693.

** forrige amtskriver Mikkel Sørensen stævnede Matias Hansen for dom angående en sølvkårde og
Erik Guldsmed for dom angående noget sølv, han havde hos sig at skulle gøre i arbejde. sagen blev
opsat 8 dage.



** Peder Sørensen Bay borger her sst lod protokollere et instrument, såsom efterskrevne Hans
Mikkelsen Benzon magister Peder Jørgensen Dorsch, sognepræst i Fredericia, hr Christen Jensen
Torsager i Holme, og hr Christen Jørgensen i Harreslev har nogen tid participeret i ti våninger i
Randers, som enhver sin part arveligt er tilfaldet efter salig Anne Hansdatter, salig borgmester
Mikkel Tygesens, nemlig magister Peder Jørgensen 110 sletdaler og de andre to hver 130 sletdaler,
og da det ville være gavnligt samme ejendom at dele, da har hr Christen Jørgensen i Harreslev på
egne vegne og efter fuldmagt på sin svoger magister Peder Jørgensen Thors vegne, Maren
Mikkelsdatter på hendes kæreste hr Christen Jensen Torsagers vegne, og Søren Bays rådmand i
Randers på sine svoger Hans Mikkelsen Benzons vegne bedt efterskrevne om at taksere og dele de
10 boder imellem dem, hvilket de gjorde som efterfølger.

(44)

16/10 1693.

** Mikkel Sørensen, forrige KM amtskriver, fordrede dom over Erik Kruse guldsmed og Matias
Hansen sst, Erik Guldsmed for 56 lod fint sølv, som han har leveret ham, og Matias Hansen for en
kårde, han ham lånt har, hvortil Erik Guldsmed fremlagde sit svar, at han havde efterskrevne
regnskab imod amtskriveren, hvorefter der blev afsagt dom, Matias Hansen bør forskaffe ham sin
kårde igen eller betale derfor, og da Erik Kruse har kontraregning, da bør deres mellemværende
komme til regnskab, og hvad Erik Kruse så derefter kan blive skyldig, bør han betale inden 15 dage.

(46)

** hr Christen Sørensen i Tved stævnede salig Gregers Tomasen Speitzers enke Anne Rasmusdatter
angående den fordring, hr Christen havde på registrering og skifte efter hendes salig mand, og
efterskrevne vidnede, at på skiftet havde hr Christen fordring på en ko, som salig Gregers Tomasen
havde bekommet af ham i hans salig kone Anne Madsdatters levende live, som var opskrevet for 6
daler, og for 6 alen hjemmegjort tøj til hans søn Mads Gregersen, og Anders Jerns datter Margrete
Andersdatter vidnede, at hun havde hentet en ko for salig Gregers Tomasen og hans salig hustru
Mette Madsdatter hos hr Christen i Tved, og Mads Pedersen Hjulvej af Tved vidnede, at salig
Gregers Tomasen havde bedt ham hilse søster Anne Madsdatter i Tved, om hun ville sende ham det
brød, han havde bestilt, og nogen tid senere hørte han, at Gregers Tomasen sagde til hr Christen,
svoger bliver intet vred over det brød, som jeg bekom af eder, jeg skal betale eder det og andet, hvis
vi er imellem.

(47)

** Anders Madsen Vagt fremlagde et afkald, hvori Anne Andersdatter gav hendes far Anders
Madsen afkald for alt hvis, hun arveligt efter hendes salig mor Maren Jensdatter er tilfaldet,
underskrevet AAD.

(48)

** hr Christen Sørensen, sognepræst til Tved, fordrede dom over efterskrevne debitorer, hvortil
Margrete Nielsdatter, salig Christen Lauridsen Mollerups, fremlagde et indlæg med skiftebrev efter
hendes salig mands far salig Laurids Christensen Mollerup, forrige borger her sst, dateret 11/8
1673, angående hvis efterskrevne, hendes salig mand var tilfaldet, samt salig Niels Lauridsen



Mollerup Jens Lauridsen Mollerup og Niels Lauridsen Mollerup, underskrevet Margrete
Nielsdatter, og Jacob felbereder svarede, at de skind, hr Christen stævner hans bror Peder Hansen i
Århus for, vedkommer ikke ham, hvorefter der blev afsagt dom, da det ikke bevises, at Jacob
Hansen har annammet skindene af hr Christen, da har han derfor at søge hans bror Peder Hansen i
Århus, og de andre saggivne bør betale deres leje inden 15 dage.

(49)

23/10 1693.

(passerede intet)

(50)

30/10 1693.

** Christian Zoega, forrige borgmester her sst, fremlagde et afkald, hvori Oluf Eriksen af Viborg
kendes at have gjort regnskab og afregning med Christian Zoega om alt, hvis han har haft under
værgemål, som hans kæreste Anne Johanne Cuurs arveligt kan være tilfaldet efter hendes salig far
Johan Cuur, forrige apoteker sst, såvel efter salig magister Mårslets enke salig Anne Margrete
Cuurs, hvorfor han lover at holde ham og arvinger kvit og fri.

** Rasmus Sørensen Hegedal af Fjellerup fremlagde en obligation og panteforskrivning, hvori
Rasmus Andersen Holst tilstår at være ham skyldig 250 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans
gård i Hovmeden, samt efterskrevne boskab, dateret Randers 27/10 1693.

(51)

6/11 1693.

** Mogens Jensen i Hadsten mølle fremlagde en obligation og panteforskrivning, hvori
efterskrevne brødre Morten Mortensen Søren Mortensen og Laurids Mortensen i Randers gør
vitterligt, at de er skyldig Jens Christensen Black i Lerbjerg 100 sletdaler, hvorfor de pantsætter
ham en bod ved Søren Mortensens gård, dateret 9/7 1684.

13/11 1693.

20/11 1693.

(52)

** Peder Pedersen Møller i Hvide mølle fremlagde et købebrev, hvori Jørgen Madsen rådstue og
byskriver sælger og skøder til Peder Pedersen og arvinger en hel ager i Vestervang.

** Mikkel Madsen smed her sst fremlagde et skødebrev, hvormed Jens Christensen borger her sst
skøder og afhænder til Mikkel Madsen en bod og våning, dateret 6/11 1693.

(53)



** Gert Siepke her sst fremlagde en skiftekontrakt, som er oprettet imellem Karen Nielsdatter, salig
Peder Ungermands, og hendes stedbørn, lydende, at Tomas Pedersen Ungermand og Rasmus
Pedersen Ungermand hermed vedstår, at eftersom deres far salig Peder Rasmussen Ungermand er
død, da har de med hans hustru deres kære stedmor Karen Nielsdatter gjort skifte efter deres salig
far, som efterfølger, dateret 14/7 1692.

(54)

** Rasmus Andersen Holst stadsinstrumentist. Georg Vilhelm Mittelstadt bad ham om forladelse
for den forseelse, som han har begået imod ham på gaden med usømmelige skældsord, og han
vidste intet andet med ham end det, som ærligt kristeligt og godt var.

** Tomas Pedersen Kock, rådmand her sst, fordrede dom over efterskrevne debitorer for penge og
varer, de af ham har bekommet, som de blev tildømt at betale

(55)

** borgmester Jens Pedersen Karmark stævnede Anders Sørensen Bay på hans myndlinger, salig
Hans Villumsens børns vegne, for hvis, han i stervboet har at fordre efter deres salig far, og
stævnede Maren Jespersdatter på samme måde, og fremlagde efterskrevne fordring, som er indgivet
i stervboet efter salig Hans Villumsen og hans salig hustru Lisbet Seemands, hvortil Anders
Sørensen Bay svarede, at på grund af boets slette tilstand har han været forårsaget på hans
myndlingers vegne at fragå arv og gæld, hvorefter der blev afsagt dom, da arv og gæld er fragået, så
bør Jens Karmark søge sin betaling i salig Hans Villumsens bo.

(56)

** Niels Pedersen Svane stævnede Anders  Sørensen Bay på hans myndlinger salig Hans
Villumsens børns vegne for hvis, han har at fordre, og fremlagde efterskrevne kopi af hans fordring,
hvortil Anders Sørensen Bay svarede, at han af boets slette tilstand havde været forårsaget at fragå
arv og gæld på hans myndlingers vegne, hvorefter der blev afsagt dom: Niels Svane bør nyde sin
betaling i salig Hans Villumsens bo.

(58)

27/11 1693.

** Christen Lauridsen Spentrup fremlagde et købe og skødebrev, hvori Peder Blichfeld,
vicelagmand i Opland i Norge, kendes at have solgt og afhændet til Christen Lauridsen Spentrup i
Randers salig Poul Skovs gård i Randers, dateret København 23/6 1693 Peder Blichfeld.

(59)

** Peder Andersen her sst fremlagde et købe og skødebrev, hvormed Niels Eriksen, borger her sst,
solgte og skødede til Peder Andersen hans halvgård i Hovmeden med tilliggende agre og havested,
dateret Randers 25/11 1683.



(60)

** Mandrup Jostsen, herredsskriver til Støvring Nørhald herredsting, har efter fuldmagt af Anne
Rasmusdatter Essenbæk, underskrevet af hendes bror og lovværge Hans Rasmussen Essenbæk,
dateret København 10/5 1693, eftersøgt hendes formynder for hvis fædrene og mødrene arv, hende
efter hendes salig forældre arveligt er tilfaldet, og fandt, at rette værge, som var salig Niels
Jacobsen, borger i Randers, er død for 6 år siden, og efter hans død forordnet Jens Jensen Juel
skomager sst, som måtte annamme en del ubrugeligt løsøre, hvorfor han har betalt 22 sletdaler, for
hvilke penge Mandrup Jostsen på Anne Rasmusdatters vegne skal holde ham uden skade og
skadesløs krav og kravsløs i alle måder.

** Peder Vognsen snedker her sst fremlagde et afkald, hvormed Anne Sørensdatter, Erik Hansens i
Gammelby i Norge ,efter hendes mands tilladelse har annammet af Peder Vognsen betaling for al
den arv, hun og hendes bror, salig Peder Sørensen, arveligt er tilfaldet efter deres salig faster
Kirsten Pedersdatter bagerkone i Randers 4 daler, hvorfor hun lover at holde ham uden skade og
skadesløs i alle måder.

(61)

** Henrik Johansen Koop, borger her sst, stævnede Anders Sørensen Bay på salig Hans Villumsens
børns vegne for hvis, han har at fordre i stervboet efter efterskrevne fordring, og derefter et indgivet
indlæg angående hans fordring, han havde indgivet 30.dagen efter den salig mands død, nemlig 9/3,
hvortil Anders Sørensen Bay på salig Hans Villumsens børns vegne fremlagde en landstings
vidisse, indeholdende gælds og arvs fragåelse, hvorefter der blev afsagt dom, Henrik Koop bør for
sin fordring at nyde betaling i salig Hans Villumsen og hans salig hustrus bo.

(63)

4/12 1693.

** Anders Sørensen Bay stævnede borgmester og råd for tilbud til bytinget at annamme angående
salig Hans Villumsen og hans hustrus efterladte middel, eftersom han har afsagt arv og gæld ved
landsting, så han formener sig ikke videre dermed har at befatte, og han tilbød dem efter auktions
forretning 262 rigsdaler samt kvitteringer og panter. sagen er opsat.

(65)

5/12 1693.

** Matias Hansen stævnede Anders Madsen Vagt og hans datter Maren Andersdatter for hvis ublu
ord, de har talt og sagt om ham, og fremlagde borgmester og råds befaling til at registrere i Anders
Vagts hus, såsom hans hustru er død, og kun umyndige børn har efterladt, og derefter fremlagde en
klage, Anders Madsen Vagt havde indgivet til grev Nicolaj Friis, at da hans hustru døde 27/8,
efterlod de sig en datter på 22 år, som længe har været i København, og en steddatter, Anne, som
han afkøbte arven i byfogdens hus for 92 daler, så hun blev fornøjet, og han tænkte på ingen uro
eller fortræd, eftersom han var ingen noget skyldig, og mandag 13/11 kom Matias Hansen med flere
mænd og med magt tog nøgle og opbrød kister og nedskrev alt, hvad var i hans hus og slog hans
datter, og af de nødpenge, han skulle hjælpe sig med i sin alderdom, blev 22 sletdaler borte,



hvorefter blev fremlagt en attest, at da efterskrevne var i Anders Vagts hus for at vurdere hans bo,
da overfaldt hans datter dem med mange ubekvemmelige skældsord og tog noget fra et skrin, som
hun gemte ved sin barm, og sagde, de skulle få en ulykke ved hendes højre hånd, så Matias Hansen
derover slog hende, men de så ikke, at Matias Hansen tog penge eller andet til sig, hvorefter der
blev fremlagt en anden attest med ligelydende indhold.

(68)

** Tomas Karmark stævnede Søren Nielsen møller angående den fordærvelse, hans svin har gjort i
Tomas Karmarks have, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på haven, hvor der var gjort
skade for 4 sletdaler, og hans tjenere vidnede, at de fandt Søren Møllers svin i haven.

(69)

11/12 1693.

** Jørgen Rasmussen, herredsfoged i søndre Mols herred, fremlagde en obligation og
panteforskrivning, hvori Anders Sørensen Bay her sst tilstår, at han er skyldig til sin svoger Jørgen
Rasmussen, byfoged i Ebeltoft og herredsfoged i sønder Mols herred 99 rigsdaler, hvorfor han
pantsætter ham hans have i Randers, dateret 7/12 1693.

(70)

** Anders Poulsen Bay fremlagde en begæring til borgmester og råd, at han alene må slagte her i
byen, som er almindeligt i andre købstæder, hvorfor han forpligter sig altid at have ferskt kød i hans
hus, og et vis sted ved torvet for en billig pris, grossenbrat i pund eller skålpund, og andet
lammekød eller kalvekød efter sin værdi, dateret 18/11 1693, hvilket borgmester og råd bevilgede,
og blev konfirmeret af grev Nicolaj Friis.

(71)

** Niels Pedersen Lindbjerg i Ågårds mølle stævnede Niels Poulsen Mollerup her sst for 20
sletdaler, han er ham skyldig, hvortil Niels Poulsen Mollerup svarede, at Niels Pedersen også er
ham skyldig, så han formodede, at byfogden henfinder det til uvildige dannemænds sigelse efter
likvidation imellem dem er gjort, hvilket blev dem tildømt.

(72)

18/12 1683.

** Tomas Karmark rådmand stævnede Anders Sørensen Bay, som formynder for salig Hans
Villumsens børn, for dom angående den arrest, han 2/12 lod gøre på hvis kunne findes af salig Hans
Villumsens efterladte midler, til han for sin fordring blev betalt, hvorefter han fremlagde KM
kommissariers forretning angående hans fordring, og rentekammerets befaling til borgmester og
råd, samt hans indgivne fordring i stervboet for resterende konsumptionspenge med mere, og for det
sidste fremlagde han en arrest, hvorefter der blev afsagt dom, Tomas Karmark bør nyde sin regres
for sit krav i salig Hans Villumsens bo.



(77)

** i Jesu navn Gud give lykke til dette nye år.

8/1 1694.

** Henrik Koop stævnede Maren Jespersdatter, salig borgmester Seemands, for dom anlangende
hvis, hun ham skyldig er efter efterskrevne udtog af hans regnskabsbog, som hun blev tildømt at
betale.

(78)

** Anders Sørensen Bay, handelsmand her sst, stævnede Jens Christensen Basballe og Peder
Jessen, begge rådmænd i Århus, for hvis varer, de begge har købt på auktion i salig Hans
Villumsens stervbo her 12-26/10 1692, nemlig Jens Basballe for 208 rigsdaler og Peder Jessen for
16 rigsdaler, hvorefter han fremlagde borgmester og råds fuldmagt til ham, at han skulle oppebære
auktionspengene, og fremlagde Jens Basballes missive til ham, samt et missive fra rentekammeret
til borgmester og råd, samt auktions forretningen oprettet efter salig Hans Villumsen og hustru,
samt hans skriftlige indlæg, og derefter blev fremlagt Jens Basballe og Peder Jessens indlæg. sagen
blev opsat til doms 8 dage, og findes sentensen på fol 84.

(82)

** Matias Hansen borger her sst stævnede Anders Madsen vagt sst for nogle usømmelige ord og
skammeligheder, som han og hans datter Maren Andersdatter har sagt om ham, og fremlagde et
tingsvidne af bytinget 5/12 1693 og Matias Hansens indlæg, hvorefter der blev afsagt dom, Anders
Madsens usandfærdige beskyldninger bør ikke at komme Matias Hansen på sit ærlige navn og rygte
til forklejning, og Anders Madsen bør at give for sin forseelse til de fattige 4 lod sølv.

(84)

** i den sag mellem Anders Sørensen Bay på den ene og Jens Basballe og Peder Jessen, rådmænd i
Århus, er således kendt: Jens Basballe og Peder Jessen bør inden 15 dage at betale til Anders
Sørensen Bay for hvis, de efter auktions forretningen sig har tilforhandlet.

15/1 1694.

** Rasmus Simonsen borger her sst stævnede Jens Lassen snedker, som er anholdt for et stykke på
over 30 alen silkebast, som han efter hans egen bekendelse har stjålet i hans krambod, hvilket han
nu tilstod, men hvor meget, det var, vidste han ikke, af årsag han var så drukken, han ikke vidste
hvad han gjorde, men noget af tøjet solgte han til Christoffer Strausses hustru Maren Sørensdatter.

(85)

** Henrik Koop og søskende og svogre lod fremlægge en stævning 8/1 sidst afvigte, som blev opsat
8 dage.



** Jost Simonsen stævnede Jørgen Madsen forrige byskriver her sst for hvis han til ham resterer af
det, han har købt på auktion af hans godefar, salig borgmester Mikkel Sørensens midler, som blev
holdt i Randers 2-7/11 1687, som bedrager sig til 58 daler. sagen blev opsat 8 dage.

(86)

** Frederik Olufsen, forvalter på Mariager kloster, på kansler Lilienkrones vegne stævnede byfoged
Jens Nielsen for dom angående hans på Simon Pedersens vegne 9/3 næst forhen indgivne revers at
efterkomme, hvilken han formoder, han skal blive tilkendt enten at fuldbyrde eller Lilienkrone
derefter fuldkommen at tilfreds stille, hvorpå han fremlagde byfoged Jens Nielsens revers, hvori
han forpligter sig at Simon Pedersen, forrige forvalter på Mariager kloster, i en lovlig arrest hos
ham forbliver, og dersom han bortkommer, da at udstå og tilsvare kansler Lilienkrone for hans
pretentioner til Simon Pedersen, hvortil byfoged Jens Nielsen svarede og vedstod sin kaution, og
tilbød sig den som en ærlig mand at holde, hvilket han blev tildømt.

(87)

** Peder Pedersen, tolder i Ebeltoft, fremlagde en obligation, hvori Niels Andersen Lindgård i
Randers og styrmand på skibet C5, som er sejlfærdig ad Ostindien, tilstår at være Peder Pedersen
skyldig 98 rigsdaler som han har lånt ham til hans rejse, dateret 2/11 1693. (betalt 6/9 1695)

** Kurt Reinholtsen, skomager her sst, fremlagde et købe og skødebrev, hvori Hans Benzon til
Skærsø, assessor og landsdommer i Jylland, på hans mor fru Johanne de Hemmers vegne sælger og
skøder til Kurt Reinholtsen en gård i Randers, kaldes Frederiks gård, på Vestergade, samt
tilliggende have, dateret Randers 12/3 1687.

(88)

16/1 1694.

** rådmand Jens Basballe og Peder Jensen, begge af Århus, stævnede borgmester og råd samt
efterskrevne vidner, deriblandt amtskriver Mikkel Sørensen med hustru Karen Seemands, angående
hvis breve ejendom og formue, som fandtes i salig Hans Villumsen og hans salig hustrus stervbo,
hvortil Kirsten Knudsdatter, salig borgmester Søren Andersens, fremlagde sit indlæg, at der intet
ville blive tilstedt hende, før hendes børn og hendes lovværge bliver stævnet, og Kirsten
Mikkelsdatter, Niels Pedersen Lueskrædders svarede, at hendes mand var bortrejst til Holland, og
navngivne vidner blev spurgt, hvor efterskrevne løsøre var blevet af. sagen blev opsat 8 dage.

(93)

** Anders Sørensen Bay handelsmand her sst på hans svigermor Lene Jensdatter, salig Anders
Carlsens vegne, stævnede efterskrevne debitorer, der iblandt Anne Mikkelsdatter Daniel Læsøs på
Mølholm, Else Sørensdatter, salig Laurids Hansens, og student Jens Sørensen Vinter, som blev
tildømt at betale deres gæld

(95)



** Tomas Pedersen Ungermand og hans bror Rasmus Pedersen Ungermand stævnede Jørgen
Madsen, forrige byskriver her sst, angående nogle penge, han har oppebåret af dem, som de har
tilforhandlet dem varer for i salig Gregers Tomasens stervbo, og fremlagde hans kvitteringer. sagen
blev optaget til doms.

(96)

** den sag imellem salig borgmester Søren Andersens enke og arvinger kontra borgmester Jens
Karmark er opsat 4 uger.

22/1 1694.

** Rasmus Simonsen fordrede dom over Jens Lassen snedker efter hans egen bekendelse og
tingsvidne af bytinget 15/1 sidst, og Jørgen Lauridsen tinstøber og hans hustru Anne Nielsdatter, og
Christoffer Strausses kone Maren Sørensdatter bekræftede ved højeste sjæls ed bekræftede, at de
ikke var medvider med Jens Lassen snedker, hvorefter blev kendt, at Jens Lassen snedker straks
skal undvige byen, som findes indført på (102).

(97)

** Mads Pedersen Gassum skrædder her sst fremlagde et købebrev på 2 agre, som Niels Lauridsen
Mollerup havde ladet bortauktionere, som havde ligget til hans salig far Laurids Mollerups gård, og
hvor Mads Pedersen var blevet højstbydende med 64 daler, dateret 17/1 1694.

(98)

** Christoffer Strauss, borger og felbereder her sst, stævnede Jacob Hansen felbereder sst for dom
angående 18 sletdaler, som Hans Kilian i Rendsborg var Jacob Hansens far skyldig, som han
leverede til Christoffer Strauss, og Jacob Hansen der annammede og kvitterede for dem, men
fornøjede ikke sin far, Hans Henriksen felbereder i Ålborg, derfor, hvortil blev fremlagt Jacob
Hansens svar, hvori hans far bekræfter, at han har modtaget pengene fra ham. sagen blev optaget til
doms, og er indført på (blank).

(101)

** Jens Sørensen Bay, handelsmand her sst, stævnede efterskrevne for hvis, de til hans salig far og
ham skyldig er, som de blev tildømt at betale.

(102)

** Henrik Klock garver fordrede dom over efterskrevne, som rester med deres præstepenge. sagen
blev opsat 8 dage.

** den sag med borgmester og råd angående nogle personer, som ikke har villet tage deres
borgerskab, blev opsat 8 dage.

** Peder Andersen Mammen ville have ført vidner anlangende en kontrakt mellem Peder Mammen
og hans svoger, men sagen blev opsat 8 dage,



** Christen Nielsen Møller her sst havde stævnet Christen Mortensen rebslår angående hvis, han er
ham skyldig. opsat 8 dage.

** i den sag imellem Rasmus Simonsen og Jens Lassen snedker er kendt således: da han samme
forseelse i hans drukkenskab og høje alders ubesindighed har begået, da bør han af Randers bys
frihed at rømme, og sig aldrig deri mere at lade finde under straf, som vedbør.

29/1 1694.

(103)

** magistraten i Randers stævnede salig borgmester Søren Andersens enke, Kirsten Knudsdatter,
med hendes børn og medarvinger for dom.

** og i lige måder stævnede Jens Sørensen fisker for dom, intet herefter at befatte sig med den
omtvistede fiskegård. sagen blev opsat 14 dage.

** Christen Nielsen Møller stævnede Christen Mortensen rebslåer her sst for dom for hvis, han efter
hans panteforskrivning er ham skyldig, som er 61 sletdaler, dateret 20/8 1691, hvortil Christen
Mortensen fremlagde et skriftligt indlæg og en veksel, udgivet af Christen Nielsen til Christen
Mortensen på 22 rigsdaler, dateret 29/11 1690. sagen blev optaget til dom til i dag 8 dage.

** borgmester og råd begærede dom på nogle for resterende præstepenge. sagen blev opsat 8 dage.

** Peder Andersen Mammen, borger her sst, stævnede Peder Nielsen, boende i Ris mølle, for
vidner at påhøre. sagen blev opsat 8 dage.

** Peder Andersen Mammen stævnede Laurids Nielsen bødker Ib Andersen Mammen Niels
Nielsen Bay Niels Pedersen fisker Søren Jørgensen Ruttenborg for at vidne angående en kontrakt,
som blev oprettet imellem Peder Mammen hans mor og samtlige hendes medarvinger, så fremkom
Niels Pedersen fisker og oplæste efterskrevne attest, at da Peder Andersen Mammen beklager sig, at
den kontrakt, som 9/3 næst afvigte blev oprettet imellem hans mor Maren Ibsdatter på den ene side,
i hendes søn Ib Andersen Mammens hendes svoger Peder Nielsen Bendtsen og Laurids Nielsen
bødkers overværelse, og Peder Andersen Mammen på den anden side, skal være ham ulovligt
frakommet, hvorfor han har ladet dem stævne for at vidne derom, og da er det dem vitterligt, at
Peder Andersen Mammen blev venligt med sin mor bror og svogre akkorderet, at hans mor skulle
blive ved ham sin livstid, og derimod skulle han efter hendes død beholde alt hvis hun ejede, hvortil
Dines Pedersen fuldmægtig på Dronningborg svarede og formente, at da kontrakten ikke in originali
er forevist, så bør den ikke ansees.

(105)

** Jens Basballe af Århus stævnede Anders Sørensen Bay, handelsmand her sst, for dom på sine
myndlingers vegne angående hvis, salig Hans Villumsen kunne være ham skyldig, samt stævnede
borgmester og råd og overformyndere, hvortil Anders Sørensen Bay svarede, at da han på de
umyndiges vegne har vedersagt sig arv og gæld, så formoder han, at Jens Basballe har at søge sit
krav hos borgmester og råd. sagen blev optaget til doms i dag 8 dage.



** Jens Basballe og Peder Jensen af Århus efter forrige forelæggelse stævnede efterskrevne for at
vidne om salig Hans Villumsens stervbo, og Anders Sørensen Bay svarede, at når han blev stævnet,
da vil han hans vidne aflægge, og andre vidnede, at de vidste intet om den salig mands gods og
ejendom. sagen blev opsat 14 dage.

(108)

** Henrik Johansen Koop, handelsmand her sst, lod fremlægge en skiftekontrakt lydende, at 17/1
1694 var borgmester Christian Zoega her sst og hans salig hustru Margrete Henriksdatter Michaeli
hendes samtlige børn og arvinger, hr Bendix Koop sognepræst i Udbyneder på sine egne vegne,
Henrik von Hatten KM tolder her sst på sin hustru Engel Koops vegne, Arp Lutchen på Demstrup
på sin hustru Anne Koops vegne, Henrik Koop her sst på egne vegne, Kurt Koop sst på sine egne
vegne, i stervboet forsamlede, og da boets efterladte middel tilforn var registreret og vurderet, så
blev det i mindelighed aåledes skiftet og delt imellem dem.

(111)

** Laurids Jensen Vitten, boende uden Vesterport, fremlagde et købebrev, hvori Henrik von Hatten,
KM tolder her sst med, fuldmagt af Hans August von Poulsen skøder til Laurids Jensen Vitten et
stykke korntoftejord med to fiskedamme deri, samt et havested, dateret 18/1 1694.

** Anders Sørensen Bay handelsmand her sst på sin godemor Lene Jensdatter, salig Anders
Carlsens, hendes vegne fremlagde en panteforskrivning, hvori Mads Brøchner måler og vejermester
her sst vitterligt gør, at han er hende skyldig 22 rigsdaler. hvorfor han pantsætter hende hans
brændevinskedel, som er indmuret i grue med hat og låg, samt hans ny vægt, dateret Randers 8/1
1694.

(112)

** blev fremlagt en panteforskrivning, hvori Christen Mortensen rebslår kender sig at være Christen
Nielsen, fuldmægtig på Dronningborg amtstue, skyldig 61 sletdaler, som han ham lånt har, hvorfor
han pantsætter ham hans ejendom ved Randers vold, dateret 6/6 1692.

** Christen Mortensen rebslårs indgivne indlæg, som forhen er nævnt, var af efterfølgende indhold,
at såsom Christen Nielsen Møller har stævnet ham for 61 daler, som han skulle være ham skyldig,
så svarer han, at den tid brevet blev underskrevet, da blev det ikke læst for ham, skønt alle ved, han
ikke kan læse eller skrive, og da han med tre bogstaver underskrev det i hans drukkenskab, vidste
han ikke, hvor meget summen var, men nu fornemmer han, at deri var indberegnet 22 daler, som
han har givet ham en veksel på til Mogens Jensen, forrige fuldmægtig på Avnsbjerg, dateret 21/1
1694.

(113)

** i den sag med borgmester og råd i Randers og salig borgmester Søren Andersens enke og hendes
børn og medarvinger, blev fremlagt et forbud, hvormed hun forbydes at bruge en byens laksegård,
som hun ikke er berettiget i ringeste måde.



(114)

** den landstings vidisse, som Anders Sørensen Bay fremlagde imod Jens Basballe af Århus hans
stævnemål er af efterskrevne indhold, at da han af borgmester og råd er forordnet at være salig Hans
Villumsen og hans salig hustru deres efterladte børns formynder, så har han efter boets slette
tilstand på hans myndlingers vegne fragået arv og gæld.

(115)

** Jens Christensen Basballe indgivne regning til Hans Villumsen, hvorpå rester 171 rigsdaler, samt
hans skriftlige indlæg.

5/2 1694.

** Jost Simonsen her sst begærede dom over Jørgen Madsen, forrige by og rådhusskriver, efter
saggivelse 15/1 sidst. sagen blev opsat 8 dage.

(116)

** Jens Ankersen, handelsmand her sst, stævnede Søren Sørensen, forrige ladefoged på Viskum, nu
boende i Tisted, for dom anlangende 10 tønder rug, som Jens Ankersen har betalt amtskriver Søren
Sørensen, da værende ladefoged, men der mødte ingen her imod at svare.

** Jacob Pedersen i Andi lod læse og påskrive en panteforskrivning, udgivet af Karen Jensdatter,
Niels Andersen Lindgårds her sst, at eftersom hendes mand for to år siden har begivet sig til
Ostindien som overstyrmand på et KM skib Christianus Quintus, så har hun i hendes store trang, og
efter hendes mands skrivelse, og med hendes far Jens Jonsen i Skørring mølle hans samtykke,
pantsat til Jacob Pedersen for 119 rigsdaler hendes iboende gård i Randers, som hendes forældre
Jens Jonsen og hendes mor i Skørring arveligt er tilfaldet, og har forundt hende og hendes mand at
bebo, som skal blive betalt til førstkommende marts, når hendes mand næst Guds hjælp forventes
hjem, dateret 3/2 1694 KID Jens Jonsen Møller egen hånd.

(117)

** Matias Hansen borger her sst fremlagde en dom, udstedt her af tinget 8/1 sidst imellem ham og
Anders Madsen forrige vagt sst, som tilforn er indført i tingbogen, og nu fremkom Anders Madsen
vagt sst og gjorde Matias Hansen en offentlig afbedelse og bad ham om forladelse for hvis, han af
hans alderdoms misforstand havde angivet ham for, og han vidste ham intet at beskylde, og hans
datter Maren Andersdatter i lige måde erklærede, at hun intet vidste at beskylde ham for.

** i den sag imellem rådmand Jens Basballe af Århus og salig Hans Villumsens arvinger er således
kendt, at Jens Christensen Basballe bør for sin indgivne fordring at nyde sin betaling i salig Hans
Villumsen og hans salig hustrus efterladte bo.

(118)



** i den sag imellem Christoffer Strauss og Jacob Hansen felbereder er således kendt, at eftersom
Jacob Hansen felbereder med kvittering har annammet 16 sletdaler, men ikke leveret dem til hans
far, så bør Christoffer Strauss for de leverede 18 daler fri og kravsløs at være.

12/2 1694.

** Villum Jonsen på Jens Basballe og Peder Jensen af Århus deres vegne begærede endelig dom
over de udeblevne vidner, som ikke har villet møde, og spurte Niels Pedersen Svane her sst, om han
vidste, hvad jordegods, der tilkom hans hustru, da der blev holdt skifte hos Maren Jespersdatter
imellem hende og hendes børn, hvortil han svarede, at da Maren Jespersdatter og hendes
medarvinger gjorde en likvidation af boet, da delte de det imellem sig indbyrdes, og andre vidnede,
at de vidste intet om salig Hans Villumsens tilstående gæld at sige, men belangende jordegods, da
havde Niels Nielsen Bay tilskrevet Niels Lauridsen i Århus derom efter Hans Villumsens begæring,
om han ville købe det, og andre vidnede, at der efter salig Hans Villumsens og hans salig hustrus
død blev gjort registrering.

(122)

13/2 1694.

** Frederik Olufsen, forvalter på Mariager kloster, fremlagde en stævning og opsættelse i den sag
imellem magistraten i Randers og salig borgmester Søren Andersens enke og arvinger, samt et
forbud af byfogden til borgmester Karmark, som Oluf Henriksen og Frederik Olufsen mente, at det
bør ved magt at blive, og deres mor Kirsten Knudsdatter laksegården uhindret at bruge, og ville, når
dom var faldet, fremvise hendes adkomst dertil, hvortil rådmænd Tomas Karmark og Niels
Pedersen Svane svarede, at de havde fra næst forgangne nytår og hans livstid fæstet Jens Karmark
borgmester på byens vegne den omtvistede laksegård, hvortil Oluf Henriksen og Frederik Olufsen
mente, at rådmændene burde at bevise hvad myndighed, de havde den fra deres mor som
borgmesterenke at tage og til Jens Karmark at bortfæste. sagen blev opsat 14 dage.

(124)

** Laurids Lauridsen her sst stævnede Jørgen Pedersen kobberslår angående hvis, han kunne være
Laurids Lauridsens formand skyldig, og fremlagde sit indlæg, hvortil Jørgen Pedersen kobberslår
stævnede Laurids Lauridsen for dom angående regnskab imellem dem.

** borgmester og råd lod stævne Hans Jacobsen, tjenende tolder Henrik von Hatten, og talte med
tolderens kæreste Engel Koop, for dom angående hvis, han på accisse rester med efter hans bøger,
nemlig 62 rigsdaler. sagen blev optaget til doms.

(125)

** Bodil Andersdatter Kærsgårds stævnede Laurids Nielsen bøssemagers hustru Karen
Andersdatter, som var kommet ind i Hans Nielsens hus, hvor Bodil Andersdatter af mødighed
havde lagt sig på en seng, og uden al årsag udskældt hende for en hore, hvortil Laurids Bøssemager
svarede, at han og hans hustru aldrig har set eller fornemmet andet med hende, end hvis ærligt er og
en ærlig pige sig anstår i alle måder.



(126)

** den skriftlige stævning, som Frederik Olufsen på Mariager kloster for retten har fremlagt, lyder
således, at Oluf Henriksen, herredsfoged i Sønderhald Rougsø og øster Lisbjerg herred, og Frederik
Olufsen, forvalter på Mariager kloster, på deres mor Kirsten Knudsdatter, salig borgmester Søren
Andersens, hendes vegne havde tiltale til borgmester Jens Karmark for en laksegård, som hun og
hendes salig mand en tid lang havde brugt, og afgiften til hospitalet og byen har betalt, og Jens
Karmark dog skal ville tiltrænge samme laksegård at bruge.

** det skriftlige forbud, som Frederik Olufsen fremlagde, lyder således, at da borgmester Jens
Karmark sig vil tiltrænge en laksegård, deres salig far borgmester Søren Andersen brugte, hvoraf
afgiften af deres mor Kirsten Knudsdatter er betalt til næstkommende primo maj, så begærer de, at
byfogden vil forbyde Jens Karmark sig intet med samme laksegård at befatte, før han den ved lovlig
medfart har vundet.

(127)

** indførsel af de kvitteringer, som blev fremlagt af Frederik Olufsen, for de afgifter og jordskyld af
omtalte laksegård, som deres forældre har betalt siden 1690.

** indførsel af borgmester Karmarks indlæg, at da salig borgmester Søren Andersens arvinger har
ladet ham stævne for forbud, angående byens fiskegård, som den salig borgmester nogen tid uden
fæste eller adkomst har brugt, og da Jens Karmark har adgang til laksegården efter hans fæstebrevs
indhold, så formoder han, at deres forbud ikke vil komme ham til hinder.

(128)

** indførsel Laurids Lauridsens skriftlige indlæg til Jørgen Pedersen kobbersmed for hvis
efterskrevne, han er ham skyldig, som han af hans salig formand Jens Madsen skipper og hans
kæreste bekommet har, som er 10 mark.

** indførsel af Jørgen Pedersens indlæg, at han havde kontraregning imod Laurids Lauridsen på 35
sletdaler, hvorfor han begærede likvidation ved uvildige mænd.

(129)

** Jost Simonsen fordrede dom over Jørgen Madsen, forrige byskriver her sst, efter opsættelse 15/1
1694, og fremlagde en attest, at de 12/4 1692 havde været hos Jørgen Madsen og æskede en dom,
som var faldet imellem Jost Simonsen og Jørgen Madsen, hvortil han svarede, at dommen var
færdig, men han kunne intet skrive i sin egen sag. sagen blev optaget til doms.

** forrige amtskriver Mikkel Sørensen hans tjener Christen Sørensen fremkom og erbød sig at ville
svare på hans husbonds vegne imod Søren Bording, som havde ladet han stævne.

** i den sag imellem Laurids Lauridsen og Jørgen Pedersen kobbersmed blev kendt, da der
fremlægges regnskab imod regnskab, så henfindes det til uvildige dannemænds kendelse.



** i den sag imellem Jost Simonsen, borger her sst, og Jørgen Madsen, forrige byskriver sst ,er
således kendt, at Jørgen Madsen bør betale 18 sletdaler, som rester for de varer, han købte på
auktion efter salig borgmester Mikkel Sørensen.

(130)

19/2 1694.

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Laurids Jespersens her sst, stævnede Carsten Pedersen og
Morten Fallentinsen murmestre for vidne angående deres arbejdes urigtighed, de har forrettet 1692,
på den gård, bemeldte doktor endnu iboede, og synsmænd oplæste deres skriftlige syn.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Christian Zoega, forrige borgmester her sst,
angående hvis, han er skyldig til Jacob Brommer i Hamburg, og talte med Tyra Zoega, som er 384
mark lybsk med sin interesse fra 1682-1694, som bliver 660 mark lybsk, hvortil han begærede, at
hans obligation blev fremlagt. sagen blev opsat 3 uger.

(131)

** Søren Mikkelsen borger her sst stævnede Niels Poulsen Mollerup sst for dom for hvis, han er
ham skyldig, og fremlagde Niels Mollerups begæring til hans formand Hans Grønberg, lydende på
10 rigsdaler, og en attest angående samme, hvorefter Niels Mollerup fremlagde et skriftligt indlæg,
og Søren Mikkelsen svarede, at han intet vidste af Niels Mollerups krav.

** den sag, hvor borgmester og råd har ladet stævne en del for resterende præstepenge, er opsat 8
dage.

** indførsel af syn på murerarbejdet på salig doktor Laurids Jespersens gård, hvor vandet løb ind på
loftet og ned i stuerne, så bohave og andet var overløbet med vand, skønt der var sat kedler og kar
på loftet.

(132)

** indførsel af Jacob Brommer i Hamburg hans fuldmagt til Peder von Sprechelsen på
Dronningborg, anlangende hans fordring til borgmester Zoega i Randers.

** indførsel af Niels Poulsen Mollerups begæring til salig Hans Grønberg, om han vil assistere ham
med 10 rigsdaler, dateret 22/10 1688.

(133)

** indførsel af Niels Poulsen Mollerups indlæg, at da han er stævnet af salig Hans Grønbæks
kæreste for dom angående 15 sletdaler, han var den salig mand skyldig, så bekom salig Hans
Grønbæk af ham efterskrevne lærred, i alt for 15 sletdaler 1 mark 6 skilling.

26/2 1694.



** Herluf Urbansen af Randers på hans salig bror Oluf Hansen farver hans umyndige børns vegne
stævnede Christen Dyster, residerende på Vingegård, anlangende resterende auktionspenge for hvis,
han 16/5 i hans salig brors stervbo sig tilforhandlet har, som er 278 sletdaler, hvortil Christen Dyster
fremlagde sit indlæg, at auktionsdirektøren, KM byfoged Jens Nielsen i Randers, havde lovet at
gøre klaring på hans vegne, hvorom han for rum tid siden har gjort ham tilsagn. sagen blev opsat 14
dage.

(134)

** Christen Lauridsen Spentrup, kirkeværge her sst, stævnede efterskrevne for resterende
præstepenge, der iblandt Anne Jørgensdatter Laurids Murmands enke. sagen blev opsat 8 dage.

** Margrete Nielsdatter, salig doktor Laurids Jespersens her sst, fremlagde et tingsvidne af bytinget
19/2 sidst anlangende syn på murmestrene deres arbejdes urigtighed.

** Laurids Lauridsen her sst fremlagde en dom af bytinget 13/2 sidst mellem ham og Jørgen
Pedersen kobberslår, hvorefter efterskrevne blev udmeldt, som deres mellemværende kunne
likvidere.

(135)

** den sag, borgmester Jens Karmark har ladet Anders Poulsen Bay og Jørgen Værum indstævne
for resterende agerleje, er opsat 8 dage.

** Henrik Block garvers sag anlangende resterende præstepenge er opsat 8 dage.

5/3 1694.

** forrige amtskriver Mikkel Sørensens vegne stævnede Simon Pedersen Jørgen Madsen, forrige
byskriver, og Søren Christensen Bording og fremlagde en beskikkelse til løjtnant Volkersen, dateret
København 12/6 1693, og Søren Bordings attest 2/9 1692 og en attest, udgivet af Peder Sørensen,
dateret København 3/2 1694, men da de indstævnede vidner ikke var mødt, blev de forelagt at møde
i dag 8 dage under straf efter loven.

(136)

** den sag, Christen Lauridsen Spentrup har ladet indstævne en del for præstepenge, er opsat 8
dage.

** forrige amtskriver Mikkel Sørensen fremstod for retten, eftersom Søren Bording skal have ladet
ham indstævne, men han var ikke mødt.

** Niels Lauridsen Mollerup fremlagde en landstings stævning 8/1 sidst forleden, angående en
likvidation imellem ham og hans salig brors efterleverske Margrete Nielsdatter, som blev læst og
påskrevet.

** Dines Jensen, fuldmægtig på Dronningborg, lod læse og påskrive en opsættelse af tinget 19/2
sidst imellem Jacob Brommer og borgmester Zoega.



** gejstligheden og magistraten lod læse og påskrive en dom her af tinget 6/3 1693 mod forrige
amtskriver Søren Sørensen på Viskum angående 450 rigsdaler til den latinske skole og derefter gjort
udlæg i den pantsatte gård, og beskikkelse til Søren Sørensen 3/1 1694.

** Anders Sørensen Vestergård, forpagter på Kellerup, lod fremlægge en panteforskrivning af Jens
Christensen Durup, borger her sst på penge, han er Anders Sørensen og hans stedbørn skyldig, efter
skiftebrevs indhold, efter deres salig far 27/6 1685, 157 rigsdaler, hvorfor han pantsætter hans gård
på Brødregade i Randers med tilliggende ager, dateret 26/1 1694.

** indførsel af forrige amtskriver Søren Mikkelsens stævning, hvormed han stævner Simon
Pedersen, forrige fuldmægtig på Mariager kloster, nu under arrest mod kaution i Randers, angående
234 rigsdaler, som skal restere på Mariager klosters gods januar kvartal 1692, samt Jørgen Madsen,
byskriver her sst, og Søren Christensen Bording, Mikkel Sørensens forrige fuldmægtig, og dernæst
en beskikkelse til løjtnant Volkersen, om han havde modtaget 234 rigsdaler af Simon Pedersen,
hvilket han ved sin højeste ed benægtede, samt en kopi af Søren Christensens attest, at de 234
rigsdaler ikke er betalt til ham, og endelig en kopi af Peder Sørensens attest, at han på sin forrige
principal Simon Pedersen, da forvalter ved Mariager kloster, hans vegne betalte på amtstuen 500
rigsdaler af januar kvartals kontributioner på 730 rigsdaler, videre er derpå intet af ham betalt.

(138)

** indførsel af Simon Pedersens indlæg angående de 234 rigsdaler, som skulle restere på januar
kvartal ved Mariager klosters gods, da er samme penge betalt, som med hans kvittering kan bevises.

12/3 1694.

** Christen Nielsen, forrige års kæmner, stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de kan
restere på vognleje til vognmændene, som kørte senest med dronningens suite, og fremlagde sit
indlæg, og fremlagde en kopi af KM brev, dateret 12/5 1685, angående vogne heste færgeskibe og
kvarter på hans rejse gennem Jylland, hvortil Anders Sørensen Bay svarede, og begærede
dronningens rejserulle for 1693, på det deraf kunne ses, hvor mange vogne her af byen skulle
forskaffes og fremlagde et indlæg.

(139)

** borgmester Christian Zoega stævnede Peder von Sprechelsen til Dronningborg og hans
fuldmægtig Dines Pedersen, på Jacob Brommers vegne af Hamburg, angående den forening
borgmester Zoega for 12 år siden med Jacob Brommer har haft, hans gældsfordring angående.
sagen blev opsat 14 dage.

(140)

** Rasmus Simonsen her sst stævnede de i stævningen indførte personer og fremlagde en dom af
bytinget 22/1 sidst, hvor slutningen er indført på (102), og Christoffer Strausses kone og Jørgen
Tinstøbers leverede for retten det omtvistede tøj, og dermed er sagen ophævet.



** Christen Lauridsen Spentrup efter opsættelse angående resterende præstepenge for 1692-93
fremlagde hans skriftlige indlæg, hvorimod efterskrevne fremlagde deres indlæg.

** Søren Christensen Bording stævnede forrige amtskriver Mikkel Sørensen for vidner angående
500 rigsdaler, som Søren Bording til ham skal have leveret, som han dog vil fragå ikke at have
bekommet, hvorimod Mikkel Sørensen fremførte sit svar.

(142)

** Niels Andersen af neder Hornbæk stævnede Mogens Mogensen af Helsted for nogle usømmelige
ord, han ham skal have påsagt, og Mogens Mogensen mødte og bad om forladelse, og han vidste
intet andet med ham, end hvis ærligt var, og hans ord var faldet i hastighed.

** den sag med Herluf Urbansen kontra Christen Dyster på Vingegård anlangende resterende
auktionspenge blev opsat 8 dage.

** Dines Pedersen, fuldmægtig på Dronningborg, lod læse en opsættelse her af tinget 19/2 1694
imellem Jacob Brommer af Hamburg og forrige borgmester Christian Zoega her sst.

** Johan Peder Piper, forstander for Randers hospital, på hospitalets og de fattiges vegne lod
opbyde de fire hospitals øde haver uden Østerport, om nogen dem for en billig fæste ville antage, og
fremlagde skøde på samme haver, som han på auktion 23/12 1693 i salig Anne Nielsdatter
Mollerups hus og stervbo tilforhandlede sig.

(143)

** indførsel af Christen Nielsen, forrige byens kæmner, hans skriftlige indlæg, at eftersom han af
borgmester og råd er stævnet, for han ikke har inddrevet de vognægtpenge, som enhver er takseret
for, så har han været forårsaget at indstævne efterskrevne for hvis, de er sat for, og derefter indførsel
af magistratens skriftlige memorial til amtmand Nicolaus Friis, at de har ordineret efterskrevne
borgere, som har at betale vognægtpenge, som de anmoder amtmanden om at konfirmere, og
derefter indførsel af Anders Sørensen Bays indlæg i samme sag.

(145)

** indførsel af Christen Lauridsen Spentrups indlæg, hvori han indstævner efterskrevne for
resterende præstepenge, samt af nogle indstævnedes svar.

(146)

** Mikkel Sørensen forrige amtskrivers indlæg, dateret 30/1 1694, hvori han benægter at have
bekommet 500 rigsdaler af hans forrige fuldmægtig Søren Christensen Bording.

(147)

** indførsel af den skriftlige begæring fra Søren Bording med Jacob Baltsersens attest påskrevet,
angående 500 rigsdaler, som han på Mikkel Sørensens ordre før jul 1691 lånte af rådmand Hans



Vinter i Århus og leverede i hans husbonds lillestue i Randers, hvilket Jacob Baltsersen bekræftede,
dog vidste han ikke hvem, han lånte pengene af.

(148)

19/3 1694.

(149)

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, fremlagde et skødebrev, hvormed Niels Lauridsen
Mollerup, som er berettiget den halve del, og Christen Jacobsen Prim på sin myndling Laurids
Christensen Mollerups vegne, som er den anden halve del berettiget, hans vegne har bortauktioneret
den gård og ejendom med inkorporerede boder, som salig Laurids Christensen Mollerup og hans
efterleverske Anne Nielsdatter Mollerups påboede og afdøde, som hr Christen Sørensen Schrøder,
sognepræst til Tved og Lind sogne, som højstbydende har tilforhandlet sig, hvorfor de tilskøder ham
gården.

** Hans von Lossow til Ristrup lod fremlægge et skødebrev, hvori han skøder til Niels Bendtsen,
borger her sst, efterskrevne agre på Randers mark, dateret 22/2 1694.

(150)

** Johanne Mikkelsdatter, salig Niels Jensen Steffensens, forrige vognmand her for Randers, et
afkald. Anders Pedersen i Gerlev, som værge for salig Niels Steffensens søstersøn Jens Madsen,
hans halve tilfaldne arvepart efter salig Niels Steffensen, og Søren Jensen i Hald, som var den salig
mands bror på sine egne vegne og værge for Jens Madsens halve tilfaldne arvepart, gav hende
afkald for al den arv, som de var tilfaldet efter hendes salig husbond.

** Anders Sørensen Bay, handelsmand her sst, stævnede Sofie Johansdatter Cuurs, salig Anders
Christensens forrige rådmand her sst, og hr Christen Andersen, sognepræst til Hjermind og Tjele
sogne, Jens Andersen borger her sst på sine egne og umyndige halvsøskendes vegne, Christen
Nielsen Møller her sst på sin hustrus vegne for dom, for de ikke har villet betale til ham deres
kontingent af 30 daler, som Anders Bay har fordret over skifte efter salig Anders Christensen efter
den salig mands og Henrik Koops kontrakt med hans salig far Søren Andersen Bay, fordum
rådmand her sst, på egne og interesserede svogres vegne, dateret 1/5 1684, som blev fremlagt, hvori
Mikkel Sørensen, forrige borgmester, og Søren Andersen Bay, rådmand her sst, akkorderer med
Anders Christensen, forrige rådmand, og Henrik Koop handelsmand om forpagtning af deres fælles
hestemølle sst til malt og grynmaling, hvorefter han fremlagde en dom af bytinget 11/4 1681, hvori
Søren Andersen Bay, rådmand her sst, stævnede Johan Steenbeck til Kellerup, forrige borgmester i
Randers, salig borgmester Martinus Seemands efterleverske og hendes børn, borgmester Mikkel
Sørensen, borgmester Christian Zoega på sin kæreste Margrete Henriksdatters vegne og på Kurt
Koops vegne, desligeste Bendix Koop og Henrik Koop, så vel Mikkel Tygesen og Søren Andersen
rådmænd, Geske Matiasdatter salig Anker Pedersens og hendes børn, Anders Christensen rådmand
på sine egne og sin salig kæreste Magdalene Koops vegne Henrik von Hatten på sin kæreste Engel
Koops vegne, Arp Lutchen på Støvringgård på sin kæreste Anne Koops vegne Jens Ankersen på
sine egne vegne og gav dem til sag for 18 sletdaler konsumptionspenge, han til borgmester og råd
har udgivet for 1674 af 56 stykker slagtefæ, som han igen har udskibet, som han formente, han
skulle igen gives, hvilket borgmester og råd blev tildømt ham pro kvota at betale, læst 6/9 1683 i



stervboet efter salig Anders Christensen, forrige rådmand i Randers, og 16/1 1694 læst i stervboet
efter borgmester Christian Zoegas forrige salig, hustru Margrete Henriksdatter.

(153)

** Johan Piper, hospitalsforstander her sst, til 2.ting lod læse opbydelse på 4 hospitals øde haver.

** i den sag imellem borgmester og råd her sst og tolderens tjener Hans Jacobsen er således kendt,
at Hans Jacobsen bør at betale de resterende 62 rigsdaler.

** i den sag imellem Søren Mikkelsen Holst og Niels Lauridsen Mollerup er således kendt, at Niels
Poulsen Mollerup bør at indfri sin udgivne håndskrift og betale til salig Hans Grønbergs arvinger de
lånte 10 rigsdaler med sin interesse og processens betaling.

(154)

26/3 1694.

** Christian Zoega, forrige borgmester her sst, fremlagde en forelæggelse af bytinget 12/3 1694, og
Henrik Koop og Henrik von Hatten vidnede, at sr Brommer af Hamburg og Christian Zoega blev
forenet om den gældsfordring efter borgmester Zoegas obligation 24/2 1681 på 358 rigsdaler, og
efter akkorden var alting mellem dem klart dødt og magtesløst.

** den sag med Jacob Brommer kontra borgmester Zoega er opsat 8 dage.

(155)

** Christen Mikkelsen i Hald på sin hustru Karen Jensdatters vegne gav Johanne Mikkelsdatter,
salig Niels Steffensens, forrige vognmand her sst afkald for al den arv, hun efter salig Niels
Steffensen kan være tilfaldet.

** Johan Piper, hospitalsforstander i Randers,,til 3.ting lod læse en opbydelse på 4 hospitalshaver
liggende uden Østerport.

** Søren Sørensen skipper stævnede Else Ankersdatter med hendes mand Laurids Lauridsen her sst
for dom angående den arvepart, Søren Sørensen er tilsat at være værge for salig Jens Madsen
skippers søn Mads Jensen, som Laurids Lauridsen og hans hustru endnu med indesidder, og
fremlagde et udtog af skiftebrevet efter salig Jens Madsen skipper, sluttet 17/6 1690, hvorefter der
tilfaldt Mads Jensen 340 daler, og enken Else Ankersdatter med lovværge Jens Ankersen og værgen
Søren Sørensen var tilstede, hvorefter han satte i rette og formente, at Else Ankersdatter efter
hendes løfte bør at betale ham hans myndlings arv.

(156)

** Jens Pedersen Brask i Borup fremlagde et skøde, hvori Anders Poulsen Bay, borger i Randers,
med hans hustrus fri vilje og samtykke solgte og skødede til Jens Pedersen Brask i Borup hans
staldgård og våninger med tilliggende havesteder uden Nørreport.



(157).

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, fremlagde et skøde, hvori hr Christen Sørensen,
sognepræst til Tved og Lind sogne, sælger og skøder til Laurids Nielsen og Jørgen Pedersen farver
her sst den gård, som kaldes salig Laurids Mollerups gård, som hans søn Niels Mollerup sidst
beboede.

(158)

** Jesper Nielsen Rodskov, handelsmand her sst, fremlagde en panteforskrivning, hvori Anne
Nielsdatter Cuurs, salig Mikkel Madsens efterleverske sst, vitterlig gør, at som Jesper Nielsen af
byens magistrat er tilsat at være værge for hendes tre små umyndige børn, og dem på skifte er
tilfaldet halvparten af den gård, hun iboer, så er hun blevet dem skyldig 100 rigsdaler, hvorfor hun
pantsætter ham sin gård, til gælden er betalt, dateret 30/3 1689 Anne Johansdatter Cuurs, salig
Mikkel Madsens.

(159)

2/4 1694.

** Jacob Brommer stævnede borgmester Christian Zoega for vidner angående en missive, han næst
forleden 1.januar har tilskrevet Jacob Brommer i Hamburg, og danske skolemester her sst Niels
Pedersen vidnede, at han for Christian Zoega havde skrevet adskillige missiver til Jacob Brommer,
hvorefter Dines Pedersen fremlagde en kopi af Jacob Brommers regnskabsbog, og Christian Zoegas
missive til Jacob Brommer, om han vil tilsende ham regnskab på hvis, han er ham skyldig, såsom
skifte efter hans salig hustru skulle forrettes, og Dines Pedersen mente, at Christian Zoega derfor
bør den resterende kapital 384 mark lybsk at betale, hertil fremlagde Christian Zoega hans indfriede
obligation.

(162)

** den opsættelse af bytinget 19/2 sidst, som er indført på (130-131), er opsat 8 dage.

** indførsel af en kopi af Jacob Brommers regnskab på fordringen, han har hos borgmester Zoega.

** indførsel af borgmester Zoegas missive til Jacob Brommer.

(163)

** indførsel af den obligation, som Christian Zoega fremlagde for retten.

(164)

** indførsel af borgmester Zoegas indlæg.

(166)

** indførsel af en skiftekontrakt imellem borgmester Zoega og hans stedbørn 17/1 1694.



** Herluf Urbansen fordrede dom over Christen Dyster for resterende auktionspenge og fremlagde
sit indlæg med en ekstrakt over auktionen. sagen blev optaget til doms, og findes sentensen indført
på (blank)

(167)

** Laurids Nielsen, handelsmand her sst, et skøde, som lyder, at 1694 6/2 har Henrik Koop og
samtlige hans medarvinger bortauktioneret en øde plads på Brødregade, hvor Laurids Nielsen blev
højstbydende, hvorfor de tilskøder ham samme øde plads.

** Henrik Koop lod efterskrevne instrument læse og påskrive, at de er kommet til forlig med
Christian Zoega på hvis arvedel, de efter deres salig mor tilkommer, således, at de skal nyde den
tilstående gæld.

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, fremlagde en kopi af KM brev, angående at han og hans
forrige fuldmægtig må i deres mellemværende sag bruge ustemplet papir.

(168)

11/4 1694.

** Jacob Brommer af Hamburg stævnede borgmester Christian Zoega her sst for mænds udnævning
til at likvidere og udregne deres mellemværende, og efterskrevne blev udnævnt.

** borgmester Jens Karmark lod fremlægge KM brev, at han bevilger og anordner, at borgmesteren
i Randers i alle samkvemme skal nyde og have sin rang i sæde og gang næst efter byens
sognepræst, og hans hustru lige rang iblandt kvinderne må nyde.

(169)

16/4 1694.

** i den sag mellem Anders Sørensen Bay og salig Anders Christensens enke og arvinger er kendt,
at enken Sofie Johansdatter Cuurs og den salig mands børn og arvinger bør enhver sin kvota at
ovennævnte fordring at betale.

** i den sag imellem Jacob Brommer af Hamburg og borgmester Zoega af Randers er kendt
således, at da borgmester Zoega af Jacob Brommer har begæret regning, så kan han ikke frikendes,
og da det angår regnskab, så bør det henvises til fire uvildige dannemænds kendelse.

23/4 1694.

(170)

** Johan Pedersen Gerlev borger her sst stævnede Iver Nielsen Rodskov for dom angående en
overformynders afregning over salig hr Mikkel Madsens efterladte børns værgemål, som Iver



Nielsen Rodskov har været værge for, hvortil Iver Nielsen fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 14
dage.

** Mogens Jacobsen og Peder Clemendsen af Sjælland, som kautionsmænd for salig Jørgen
Arentsen, forrige amtskriver over Dronningborg Silkeborg og Mariager amter, lod læse og påskrive
en indkaldelse til skifte efter ham i Sjælsø 3/9 førstkommende.

** læst KM forordninger.

** Johan Pedersen Gerlev fremlagde overformyndernes afregning på hvis, salig hr Mikkel Madsen,
designeret sognepræst, hans efterladte børn er tilfaldet efter deres salig far, hvor auktionen blev
holdt 13-19/9 1688, nemlig Mads Mikkelsen Johan Mikkelsen Anne Mikkelsdatter, og på hvis, de
efter deres salig bror Johan Mikkelsen var tilfaldet, hvor deres mor Anne Nielsdatter bekom 40
sletdaler til hans begravelse, og børnenes stedfar Johan Pedersen Gerlev af kærlig affektion til deres
mor har tilbudt ikke at ville pretendere videre på de umyndiges vegne for omkostning, som for er
rørt.

(172)

** indførsel af Iver Nielsen Rodskovs indlæg, at Johan Pedersen Gerlev som en stedfar til hans
myndlinger bør skaffe kvittering fra den vedkommende myndighed, som ham til værge har sat.

30/4 1694.

** magistraten lod stævne Jens Jensen guldsmed med flere forrige byens kæmnere anlangende
uklarerede kæmnerregnskab. sagen blev opsat 8 dage.

** Søren Jørgensen Ruttenborg på Christen Møllers vegne, som i København er arresteret,
stævnede Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, for vidner, hvortil Mikkel Sørensen fremlagde Otte
Krabbe og Tage Thotts missive til ham samt hans skriftlige indlæg, og Søren Ruttenborg fremlagde
Christen Nielsen Møllers begæring til Søren Bording og Jacob Baltsersen med deres påtegnede
svar.

(173)

** Iver Nielsen Rodskov stævnede Johan Pedersen Gerlev for dom angående de tagsten, han har
ladet borttage af den pantsatte gård på Storegade dens ladehus, og fremlagde sit indlæg.

** Jens Jensen guldsmed her sst stævnede borgmester og råd angående opførte mangelposter på
hans for rum tid siden indleverede regnskab. sagen blev opsat 14 dage.

(174)

** Laurids Nielsen bødker her sst og Peder Nielsen Bendtsen i Ris mølle fremkom, eftersom der i
hastighed skal være faldet nogle ord af Peder Nielsen Bendtsen om hans svoger Laurids Nielsen
bødker, så blev de for retten venligt og vel forligt.



** Anders Poulsen Bay fremlagde en landstings stævning, hvori stævnedes salig Anne Poulsdatter,
Augustus Decheners, forrige amtskriver på Bornholm, hans salig hustru, som boede og døde uden
provincien, hendes efterladte arvinger og kreditorer, for dom angående 292 sletdaler, som hans salig
søster Anne Poulsdatter var ham skyldig, og han har været værge for hendes tilfaldne arv efter
hendes salig far Poul Christensen og mor Maren Jensdatter og hendes salig bror Jens Andersen Bay
og anden bror Mads Poulsen, som havde testamenteret hans beholdne arvepart, og efter regnskab
9/9 1692 er hun blevet ham 292 sletdaler skyldig.

(175)

** indførsel af magistratens stævning til efterskrevne forrige byens kæmnere for dom angående
hvis, de er byen skyldig på deres regnskab.

(176)

** indførsel af Otte Krabbes og Tage Thotts missive til Mikkel Sørensen amtskriver.

** indførsel af Mikkel Sørensen indlæg.

** indførsel af Christen Nielsen Møllers begæring til Søren Bording og Jacob Baltsersen angående
de penge, hans husbond stævner ham for, og deres svar.

(178)

** indførsel af Iver Nielsen Rodskovs skriftlige indlæg.

(179)

** indførsel af Johan Pedersen Gerlevs indlæg.

7/5 1694.

** læst KM forordninger.

** Johan Gerlev fordrede dom imellem ham og Iver Nielsen Rodskov. sagen blev optaget til doms.

** efter borgmester og råds begæring blev af retten udnævnt efterskrevne 4 borgere til at syne
brøstfældigheden på skolens gård, som amtskriver Keil nu iboer.

(180)

** Jens Skomager i Trægård i Stevnstrup lod oplyse to hopper, som er fundet på Stevnstrup mark,
som han har taget til sig.

** borgmester og råd lod læse en advarsel, at da byskriver Jørgen Madsen er død, og det er
venteligt, han skal tilbage stå med en del skifter, hvorfor han muligt har fået hans betaling, så
advares alle, som har ufærdige skiftebreve lodsedler eller andre dokumenter, at de uden ophold til
stervboet indgiver specifikation derover.



** borgmester og råd lod læse efterskrevne forbud mod at komme på byens marker med fæmon
eller grave tørv på byens ejendomme eller skyde agerhøns på byens marker, samt holde volden fra
Hvide mølle til neder Hornbæk i fred, og ikke lade noget kvæg komme derpå.

(181)

** i den sag imellem Søren Sørensen skipper og Else Ankersdatter og hendes mand Laurids
Lauridsen er kendt således, at de bør gøre Søren Sørensen, på hans myndlings vegne, regnskab for
hans tilfaldne arv.

** i den sag imellem Christen Nielsen borger her sst og forrige års kæmner og de indstævnede
borgere, angående nogle ægtpenge, er således kendt, at takserborgerne bør gøre ret ligning på alle
byens borgere, hvad enhver efter evne og vilkår kan tilkomme at svare.

14/5 1694.

** Henrik Koop stævnede forrige borgmester Christian Zoega for tilbud angående de penge, som
rester efter den oprettede kontrakt 17/1 1694, hvortil Christian Zoega svarede hans stedsøn Henrik
Koop og hans medarvinger angående deres forlig, at han deri er brøstholden, formedelst siden
forligets dato er han blevet søgt af en kreditor Jacob Brommer og tildømt at betale, skønt han efter
skiftekontrakten skulle være fri.

(182)

** Henrik Koop stævnede Christian Zoega for vidner angående hans gevalt og overlast, han gjorde
imod ham i hans gård på Storegade, som han skal iflytte, og Christian Zoega har afflyttet, hvorefter
blev fremlagt en attest, og Ingeborg Nielsdatter, Christen Murmands hustru, og andre vidnede, at
Christian Zoega løb efter Henrik Koop og truede ham med hans knytnæve og sagde, slik mig i min
røv, din rakkerknægt, du er kommet i min gård tidligt nok, jeg skal love dig, du skal få en ulykke.

(183)

** borgmester Henrik Zoega stævnede Henrik Koop for dom angående hvis skældsord trusler og
skammelige tiltale, han sidst afvigte hellig bededags aften mod ham har øvet, da han med KM
byfoged lod gøre forbud hos ham på hans gård, som han sig har bemægtiget, hvor han sagde til
ham, at det ikke var ret at arbejde på så hellig en aften, og efterskrevne vidnede, at da klokken hørte
op at ringe, da spændte Henrik Koops karl hestene fra, og Henrik Koop kom i iring med Zoega, og
andre vidnede, at Henrik Koop venligt bad Christian Zoega, at han ville lade ham have fred i sin
gård, ellers nødes han til imod sin vilje at søge fred på andre måder, hvorefter borgmesteren løb ind
på ham og truede ham med knytnæve og sagde, din rakkerknægt, du har drevet mig her af gården,
og inden en stakket frist skal du få en ulykke derfor, og han slog med hans hænder ved hans lønlige
steder og sagde, slå din næse i min røv, der sidder nogle røde hår i min rumpe, dem skal du
udplukke med dine tænder, hvortil Henrik Koop svarede, det er smukke ord af en borgmester, så
skamfuldt at tale, da sagde han til Henrik Koop, han skulle slikke ham i hans mås, og overalt kunne
Henrik Koop ingen fred nyde for ham.

(186)



15/5 1694.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Jens Sørensen Bay her sst for dom angående
hans bønder, som bor sønden Randers, deres fri kørsel for bropenge over Sønderbro, efter
borgmester og råds givne frihed, hvorimod Jens Bay spurgte, at da Sønderbro på auktion blev ham
som højstbydende tilslået, om han da gav løfte om frihed for von Sprechelsens bønder, som der intet
står om i hans forpagtningskontrakt, hvorefter borgmester og råd fremlagde deres udgivne
frihedsbrev. sagen blev opsat til 1.tingdag efter pinse.

(189)

** indførsel af den skriftlige attest, som Christen Lauridsen Spentrup ved ed bekræftede, angående
penges tilbud til borgmester Zoega på Henrik Koops begæring, som han ikke ville annamme.

** indførsel af Henrik Koops beskikkelse til Borgmester Zoega, om han med det første vil afflytte
hans gård, eftersom hans bror Kurt Koop har fæstet Henrik Koops gård, hvortil han svarede, at han
ville gården ryddelig gøre.

(190)

** indførsel af amtmand Lindenows befaling, på Peder von Sprechelsens begæring, til Hans
Mikkelsen Vissing angående hans bønders fri kørsel over Sønderbro, hvoraf Jens Bay nu kræver
bropenge.

** indførsel af KM brev til grev Nicolaj Friis angående bortforpagtning af den lange bro ved
offentlig auktion, dateret 2/5 1693.

(191)

** indførsel af Jens Sørensen Bays forpagtningsbrev, med fri passage for borgerskabet Frisenvold
Løjstrup Favrskov Frisholt og Dronningborg bønder, dateret 13/12 1693.

(192)

** indførsel af Peder von Sprechelsens begæring til KM byfoged Jens Nielsen her sst med
påskrevet attest, angående hans bønders fri kørsel.

(193)

** indførsel af Peder von Sprechelsens begæring til grev Friis med hans derpå skrevne forklaring på
broens auktionering.

(194)

** Jens Skomager i Stevnstrup til 2.ting lod oplyse to hopper, som er fundet på Stevnstrup mark.

** blev forkyndt en advarsel angående salig Jørgen Madsens stervbo.



22/5 1694.

** Tomas Pedersen Karmark, rådmand her sst, stævnede Søren Rasmussen Perck for hvis, han er
ham skyldig efter dom af bytinget 11/4 1692. sagen blev opsat til næste tingdag efter pinse.

** Rasmus Andersen instrumentist med hans konsorter, Jesper Adamsen, stævnede med en skriftlig
stævning Otte Lutchen orgemester, for han mod betaling har opvartet med musik til et bryllup, og
Jens Andersen vidnede, at 10 dage før brylluppet lod hans godemor Kirsten Knudsdatter, salig
borgmester Søren Andersens, spørge Rasmus Andersen, om han ville opvarte til hendes datter
Mette Sørensdatters bryllup, hvortil han svarede, at det var ikke hans profession, og Otte Lutchen
svarede, at når Rasmus Andersen ikke ville, så ville han, hvortil Otte Lutchen fremlagde sit
skriftlige indlæg, at Kirsten Knudsdatter havde ladet ham kalde, om han kunne opvarte til hendes
datter Mette Sørensdatters bryllup for deres gæster med at lege på et postiur, som hun formedelst
hendes store sorg, hun havde over hendes salig kærestes noget tilforn dødelige afgang, ikke
behøvede andet spil eller leg, og da det ikke var hans profession, skaffede de selv et postiur, som
han lod sig overtale at bruge.

(196)

** indførsel af den skriftlige stævning til Otte Lutchen.

** Jens Skomager i Trægård i Stevnstrup lod til 3.ting oplyse to hopper, som er fundet på
Stevnstrup mark.

30/5 1694.

** Peder von Sprechelsen fremlagde en opsættelse af bytinget 15/5 sidst imellem ham og Jens
Sørensen Bay, angående von Sprechelsens bønders kørsel over Sønderbro, og fremlagde en attest af
amtskriver Keil 25/5 1694 og en attest af borgmester Jens Karmark 25/5 1694, og formente, at hans
bønder bør nyde deres frihed som tilforn, hvorefter Jens Sørensen Bay fremlagde sit indlæg, og der
blev afsagt dom: Jens Bay bør frastå bropenges fordring af von Sprechelsens bønder, og dersom han
har noget pretention til borgmester og råd på deres udstedte frihedsbrev, har han dem som en regres
at søge.

(198)

** Jens Jensen Back af Stovby stævnede Peder Pedersen bødker her sst for dom, og fremlagde sit
indlæg angående efterskrevne gæld, som han blev tildømt at betale.

(199)

** indførsel af Peder von Sprechelsens begæring til amtskriver Keil.

** indførsel af borgmester Jens Karmark og Niels Pedersen Svanes attest angående Sønderbro, efter
Peder von Sprechelsens begæring.

(200)



** indførsel af KM benådninger og Jens Sørensen Bays indlæg.

(204)

** borgmester og råd begærede dom over salig Jens Jensen guldsmeds arvinger for hans resterende
kæmnerregnskab. sagen blev opsat til 4/6.

** i den sag imellem Herluf Urbansen og Christen Dyster er således kendt, at Christen Dyster bør
forskrevne 27 sletdaler at betale.

** i den sag imellem Christen Lauridsen Spentrup og en del borgere, anlangende resterende
præstepenge, er således kendt, at de indstævnede bør deres præstepenge at betale.

4/6 1694.

** Karen Madsdatter lod læse og påskrive efterskrevne skøde, hvori Matias Numsen til Brusgård
sælger og skøder til Carsten Pedersen, murmester her sst, hans to boder i Provstegyde i Randers,
dateret 8/10 1691.

(205)

** rådmand Tomas Pedersen Karmark lod læse og påskrive et skøde, hvori Søren Rasmussen Perck
her sst skøder til Tomas Pedersen Karmark en hel ager i Vestervang, dateret 1/6 1694.

** Johan Reimer, apoteker her sst, fremlagde et auktionsskøde, hvori Hans Bendtsen til Skærsø
landsdommer og assessor Bendt Vinter og Anders Kærulf på samtlige deres myndlinger, salig Peder
Hansen, forrige forpagter på Holbækgård, hans børns vegne bortauktionerer hans hovedgård på
Storegade i Randers og to boder, som apoteker Johan Reimer som højstbydende har sig til
forhandlet, som de derfor skøder til ham, dateret x/3 1690, og fremlagde et andet auktionsskøde,
hvori Niels Pedersen Svane, rådmand her sst, bortauktionerer en øde plads med tilliggende 4 agre,
som Johan Reimer som højstbydende blev tilslået, hvorfor han skøder samme ejendom til ham,
dateret 7/5 1694.

(207)

** borgmester og råd fordrede dom over salig Jens Jensen guldsmeds arvinger for efterstående
uklareret kæmnerregnskab, og fremlagde en stævning, hvorefter blev fremlagt efterskrevne
dokumenter, og en beskrivelse over de manglende poster, og derefter fremlagde borgmester og råds
indlæg,

(210)

** Hans Mikkelsen af Vissing på salig Jens Jensen guldsmeds arvingers vegne fremlagde
efterskrevne attest angående de manglende poster, samt hans underskrevne indlæg.

(211)



11/6 1694.

(212)

** Anders Sørensen Bay, borger her sst, fremlagde en skriftlig stævning kontra Sofie Johansdatter
Cuurs. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Sørensen Bay stævnede efter en skriftlig stævning og fremlagde beskikkelser 20/12 1693 og
28/2 1694, og Christen Jensen brobetjent vidnede, at han nytårsdag har indlagt 53 fyrredeler, som
hans husbond Jens Bay havde befalet, da det var nødvendigt for de rejsendes sikre overfart, og han
havde været hos Sofie Cuurs og begæret bul, men hun havde ingen, og Claus Piper fremlagde sit
indlæg, og dernæst i rette lagde tingsvidner af bytinget 3/9 1688 og 17/7 1693.

** Peder von Sprechelsen stævnede Jens Sørensen Bay for dom, angående hans indlæg 30/5 imod
von Sprechelsen, at denne for hans bønder, som sønden for Randers er boende, deres frihed for
bropenge, har aflagt noget til magistraten eller forrige rådmand salig Anders Christensen. sagen
blev opsat 3 uger.

(213)

** Peder von Sprechelsen stævnede Christen Andersen, tjenende amtskriver Keil, for hans
lejermålsbøder. sagen blev opsat 8 dage.

** Peder Sørensen Ravn stævnede Poul Sørensen vognmand for synsmænds opkrævelse til at syne
en halv ager, og talte med hans hustru Maren Pedersdatter.

** Niels Andersen Lindgårds hustru Karen Jensdatter lod stævne Niels Knudsen, tjenende Claus
Vilhelm Piper, og Peder Mortensen markmand for at vidne angående hendes ager i Vestervang, som
er nedkørt, og stævnede Niels Knudsen for dom, som med sin medfølger det har gjort, og
synsmænd vidnede, at diget var jævnt nedkørt som en alfar vej og en dyb lå over ageren fra ende til
ende.

(214)

** indførsel af Anders Sørensen Bays skriftlige stævning imod Sofie Johansdatter Cuurs angående
et fald jord, som hun har ladet beså, som hendes salig husbond sidst havde i brug, og Anders Bay nu
har i fæste.

** indførsel af Jens Sørensen Bays stævning til Claus Vilhelm Piper, som nu er salig rådmand
Anders Christensens efterladte Sofie Johansdatter Cuurs husbond, for vidner angående Randers
Sønderbros brøstfældighed og forsvarlige overlevering ved fuldt syn.

(215)

** indførsel af Jens Sørensen Bays skriftlige beskikkelse til Sofie Cuurs, salig Anders Christensens,
forrige rådmand i Randers, angående Randers Sønderbros indkomst, som han efter auktion har fået i
forvaltning, hvorfor han advarer Sofie Cuurs mod at befatte sig med samme bros indkomst i nogen
måder, dateret 20/12 1693, med hendes påskrevne svar.



(216)

** indførsel en anden Jens Bays beskikkelse til Sofie Cuurs angående bul til Randers Sønderbros
reparation.

(219)
.

** indførsel af Claus Vilhelm Pipers indlæg.

(220)

** Henrik Koop fremlagde efterskrevne skriftlige forening mellem ham og forrige borgmester
Christian Zoega sst.

** Henrik Koop fremlagde en skiftekontrakt 17/1 sidst afvigte imellem borgmester Zoega og hans
stedbørn, og nu fremstod borgmester Zoega og vedstod hans forening, og de tog hverandre i hænder
og bekendte hinanden for ærlige mænd på begge sider, så al tvist skal være ophævet.

(221)

** Niels Pedersen Svanes auktions købe og skødebrev, dateret 26/5 1691, på en øde afbrændt plads
på Storegade ved skt Clemends tårn.

** borgmester og råd lod fremlægge en skriftlig advarsel og forkyndelse, som er indført på (180).

18/6 1694.

** borgmester og råd lod stævne Rasmus Pedersen i Bjergby, som straks mødte og bad borgmester
Jens Karmark om forladelse for hvis, han imod ham kunne have forøvet 26/5, og dermed blev alt
imellem dem ophævet.

(222)

** borgmester og råd lod stævne Peder Ågesen og hans hustru Karen Sørensdatter for nogle
skældsord, hun skal have talt i Peder Iversens hus 10/6 sidst, og så var for retten Peder Ågesen og
hans hustru Karen Sørensdatter og Peder Iversen og hans hustru Dorte Christensdatter til stede og
tog hverandre i hånd, så de vidste på enten af siderne hver andre noget at påsige, andet end hvad
ærligt kristeligt og sømmeligt er.

** Peder Sørensen Ravn Rasmus Mikkelsen efter kald og varsel 11/6 havde tilstede synsmænd, som
afhjemlede syn på hans halve ager, som de havde overmålt.

25/6 1694.

** Peder Sørensen Ravn, efter foregående stævning og syn kontra Poul Vognmand angående
afpløjning i en ager, begærede sagen opsat 8 dage.



** Jens Christensen ridefoged begærede, at eftersom han havde stævnet adskillige personer, som er
ham skyldig, at sagen måtte opsættes 8 dage, hvorpå dommeren kendte, at eftersom der kun er
stævnet med 8 dages varsel, så bør der stævnes igen.

(223)

** Søren Jørgensen Ruttenborg opsagde den bod på torvet, han nu iboer.

** borgmester og råd fremlagde en skriftlig stævning for synsmænds opkrævelse til skolens gård,
som amtskriver Julius Henrik Keil iboer, hvorefter synsmænd afhjemlede deres syn på gårdens
brøstfældighed.

(224)

** den sag med Jens Bay kontra borgmester Jens Karmark og Claus Vilhelm Piper er opsat 8 dage.

** Anders Sørensen Bay fremlagde efterskrevne købebrev, hvori hr Hans Blichfeld, sognepræst til
Søften og Folby, sælger til Anders Bay de 5 parter i de 3 hele agre, som tilforn har ligget til den
afbrændte ejendom på Storegade, som salig Morten Brøchner påboede, som er ham arveligt
tilfaldet, hvilke agre som er anslået i 6 parter, på skifte efter salig Mogens Skov, fordum borger i
Århus, dateret 23/6 1694.

(225)

** indførsel af magistratens skriftlige stævning anlangende syn til den latinske skoles gård.

(226)

3/7 1694.

** i den sag imellem Iver Nielsen Rodskov og Johan Pedersen Gerlev angående den gård på
Storegade, som tagstenene af ladehuset er nedtaget, er således kendt, at Johan Gerlev bør lade
gården være i så forsvarlig tilstand, som da den blev pantsat.

** i den sag, som Johan Pedersen Gerlev imod Iver Nielsen Rodskov fører, angående værgemålet
for salig hr Mikkel Madsens børn, er kendt således, at da de umyndiges midler ikke så højt kan
opløbe, at deraf nogen værgemåls penge kan afgå, så frikendes salig hr Mikkel Madsens børn for
samme.

9/7 1694.

** Christian Voss, forvalter på Gesinggård, stævnede hr Christen Sørensen i Tved for vidne
angående ærerørige ord, han skal have talt på Støvring Nørhald herredsting 5/6, og talte med hans
hustru Anne Madsdatter, og efterskrevne vidnede, at hr Christen for en siddende ret sagde til
Christian Voss, at han var hans altertyv, hvilket han repeterede og selv ville lade det indføre i
tingbogen, om det gjordes fornøden.



(228)

** Otte Lutchen organist begærede protokolleret et købe og skødebrev, hvori Jens Nielsen, KM
byfoged, skøder den gård, som salig Jørgen Madsen, forrige byfoged iboede, som Otte Lutchen på
auktionen havde tilforhandlet sig, til ham og hans arvinger, dateret 7/7 1694.

** Christen Jensen af Randrup fremlagde et købe og skødebrev, hvori Jens Sørensen Bay, borger
her sst, sælger og skøder til Christen Jensen hans tre våninger i Hovmeden, dateret 6/7 1694.

(229)

** i den sag imellem borgmester og råd på den ene og salig Jens Jensen guldsmeds arvinger på den
anden side, er således kendt, at da det er regnskab angående, henfindes det til 4 uvildige
dannemænds kendelse.

16/7 1694.

** Johan Pedersen Gerlev stævnede Jens Pedersen Karmark borgmester, Tomas Karmark og Niels
Pedersen Svane rådmænd for vidner for hvis tilbud, de har fået tilforn angående Johan Gerlevs
stedbørns værgemål, men ingen vidner var mødt, hvorfor de under deres faldsmål har at møde om
14 dage.

(230)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Jens Sørensen Bay angående hans indlæg
imod ham på bytinget 30/5 sidst, at der intet på auktionen blev talt om von Sprechelsens bønders
frihed til at køre over broen, hvorefter blev fremlagt opsættelse 3/7 sidst samt borgmester Jens
Karmarks og Claus Vilhelm Pipers indlæg samt Jens Bays indlæg 9/7 1694, hvorefter der blev
begæret dom.

** Bodil Steens, husholderske på Dronningborg, en panteforskrivning, udgivet af Otte Lutchen
organist lydende på 200 sletdaler til indkøb af salig Jørgen Madsens gård, som han derfor pantsætter
hende.

(231)

** Johan Jonasen badskær et auktionsskøde, dateret 23/6 1694, at eftersom han på auktion i salig
Jørgen Madsens hus og stervbo har tilforhandlet sig 2 boder på skt Mortens kirkegård, så skøder
tilskøder byfogden ham derfor samme boder.

** den opsættelse, som Peder von Sprechelsen lod fremlægge lyder således, som den tilforn i
tingbogen er indført.

** borgmester Jens Karmark og Claus Vilhelm Pipers i rette lagte indlæg og erklæring angående
den bevilling, borgmester og råd har forundt von Sprechelsen med stolestade i kirken, og hans
bønder, sønden Randers, boende deres fri kørsel over Sønderbro, som Jens Bay i sit indlæg skal
have beskyldt borgmester og råd derfor at være fornøjet, hvilket han ikke skal kunne bevise, men
von Sprechelsen har gjort adskillige bekostninger på skt Mortens kirke, og muligt mere har i sinde,



hvorfor de har bevilget ham ovennævnte frihed, dateret 16/7 1694 Jens Karmark, og dernæst Claus
Pipers indlæg på sin kærestes vegne angående nogen ukvemsord, Jens Bay skal have i sit indlæg
imod hans kærestes salig mand Anders Christensen, så bør det af ham gøres bevisligt, 16/7 1694
Claus Piper.

(232)

** indførsel af Jens Sørensen Bays indlæg.

(233)

** i den sag imellem Peder von Sprechelsen og Jens Bay er således for ret kendt og afsagt, da Jens
Bays ord i hans indlæg ikke synes at være hans ære for nær, men vel usømmelige, så bør Jens Bay
at betale til Randers hospital 2 rigsdaler og denne proces bekostning, som er modereret til 10 mark 8
skilling.

(234)

23/7 1694.

** Dines Pedersen, fuldmægtig på Dronningborg, på salig Jørgen Madsen, forrige byskriver her sst,
hans hustru Birgitte Nielsdatters vegne fremlagde en skriftlig kaldsseddel, hvori Anders Madsen i
Biersted i Vendsyssel, på hans salig brors efterladte datters vegne, stævnede salig Mikkel Møller,
forrige boende i Overst mølle, og hans salig hustru deres arvinger angående en obligation 4/9 1686
på 34 sletdaler, som hans salig bror skal have udgivet, hvorledes derom er akkorderet, samt
stævnede Søren Jensen, handelsmand her sst med flere, dateret Biersted 10/5 1694 Anders Madsen
egen hånd, da Søren Jensen ikke var mødt, blev han forelagt at møde om 14 dage.

** Anders Hansen byskriver et skøde, hvori Christen Jensen i Randrup sælger skøder og afhænder
til Anders Hansen byskriver den gård sst, som han på auktion 4/6 1692 har tilforhandlet sig af Hans
Schønning, dateret 13/7 1694 Christen Jensen (LS)

(235)

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg lod læse et skøde, at 19/7 1694 har Jens Nielsen KM
byfoged på Jens Sørensen Bay her sst hans begæring bortauktioneret 4 halve agre, som von
Sprechelsen på auktionen har til forhandlet sig, hvorfor han tilskøder ham samme agre.

(236)

** blev fremlagt en afkalds kvittering, hvori Laurids Nielsen Bødker og Keld Nielsen Bødker samt
Jesper Lauridsen på sin kone Anne Nielsdatters vegne tilstår, at de har været forsamlet hos deres
bror Søren Nielsen Bødker om hvis, de efter deres salig far Niels Sørensen Bødker og deres salig
mor Kirsten Lauridsdatter kunne bekomme, og da er de blevet venligt og vel forligt, og de frasiger
sig den arv, de kunne tilfalde, eftersom han har dem betalt så vidt, som de syntes dem kunne have
tilfaldet.



** et skøde, hvormed Jens Jensen Juel skomager her sst skøder og afhænder til Rasmus Rasmussen
hattemager sst en hel ager i næste Nyvang.

(237)

** i den sag imellem Christen Nielsen Møller på den ene og Christen Mortensen rebslåer på den
anden side, er således kendt, at da forskrevne panteobligation er raderet, en mands navn streget, og
en andens indsat, så bør Søren Jensen og Erik Nielsen Kruse, begge borgere her sst, som til
vitterlighed har underskrevet, straks ved ed at gøre udførlig forklaring, hvorledes dermed er til gået.

30/7 1694.

** Claus Vilhelm Piper med en skriftlig stævning stævnede Jens Sørensen Bay, og fremlagde sit
indlæg og et synsvidne til Randers Sønderbro af bytinget 17/7 1693, at broen er vel forsynet og
forsvarligt lagt med bul, hvortil Jens Sørensen Bay fremlagde auktionskontrakt og en begæring til
Sofie Cuurs 20/12 29/12 1693 28/2 1694 9/5 1694 samt en begæring til borgmester og råd og et
tingsvidne af bytinget 11/6 1694, hvorefter begge begærede endelig dom.

(238)

** Hans Mikkelsen af Vissing, herredsfoged i Galten og Hovlbjerg herred, stævnede Maren
Jespersdatter, salig borgmester Martinus Seemands, samt hendes lovværge borgmester Johan
Steenbeck på Kellerup for dom, anlangende nogle engknapper rusestader og voddrætter i Hornbæk
bredning, og fremlagde et indlæg og en kontrakt af 28/8 1676. sagen blev opsat 1 måned.

(239)

** Christen Jensen i Randrup en panteforskrivning, hvormed Anders Hansen, byskriver her sst,
vitterlig gør, at han er ham skyldig 300 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans gård i Randers,
dateret 24/7 1694.

** Jens Ankersen, handelsmand her sst, en panteforskrivning, hvori Laurids Lassen pantsætter til
hans svoger Jens Ankersen hans halve gård på Vestergrave for 295 sletdaler, han har caveret for
ham til magistraten for hans stedsøn Mads Jensens fædrene arv.

(240)

** Jørgen Pedersen farver her sst et auktionsskøde, hvormed Jens Nielsen byfoged skøder til ham
en våning med tilliggende agre, som han på auktion 20/2 1694 har til forhandlet sig.

(241)

** indførsel af Claus Vilhelm Pipers skriftlige stævning på sin hustru Sofie Cuurs, forrige rådmand
salig Anders Christensens, hendes vegne til Jens Sørensen Bay, som har Randers Sønderbro i
forvaltning, for dom angående broens tiltrædelse.

** indførsel af Claus Vilhelm Pipers indlæg angående Randers Sønderbro og dens vedligeholdelse.



(242)

** borgmester Jens Karmark og Henrik Koops attest, at de i Jens Bays hus hørte, at der manglede
37 stykker bul på Randers Sønderbro.

** grev Friis til Jens Bay udgivne auktionskontrakt på broen er indført på (191-192).

** Jens Bays begæringer til Sofie Cuurs er indført på (215-216-217-218)

** indførsel af Jens Bays begæring til rådmand Tomas Karmark og Niels Svane angående broens
store brøstfældighed.

(245)
.
** indførsel af Claus Vilhelm Pipers indlæg kontra Maren Jespersdatter angående engknapper
rusefade og voddrætter i Hornbæk bredning.

(246)

** indførsel af den skriftlige kontrakt med Maren Jespersdatter på samme fiskeri, dateret Randers
28/8 1676.

(247)

6/8 1694.

** Niels Lauridsen Mollerup fremlagde en skriftlig stævning, og sagen blev opsat 4 uger.

** Johan Pedersen Gerlev fremlagde en skriftlig forelæggelse her af tinget 30/7 sidst, så er ingen
mødt, hvorfor intet videre i den sag passerede.

** Rasmus Mikkelsen fremlagde en skriftlig stævning, hvorefter blev udnævnt synsmænd, hvortil
Laurids Pedersen Hammer af Århus på samtlige salig borgmester Søren Andersens arvingers vegne
spurgte, hvorledes han kunne opkræve til syn, såsom borgmester Søren Andersen ham nogen
gårdspart til leje eller køb havde forundt, hvortil han svarede, såsom hans kæreste Anne Hansdatter
havde oprettet efterskrevne kontrakt, hvori Søren Andersen, borgmester her sst, kendes, at den
4.part, som hans myndling Mads Nielsen er tilfaldet efter hans salig far Niels Madsen Tved i den
gård på Storegade, er aftalt at Anne Hansdatter salig Niels Madsens skal give årligt til leje 12
rigsdaler, dateret 21/9 1687.

(248)

** Jens Sørensen Bay fremlagde en skriftlig stævning til borgmester Jens Karmark med flere
angående Peder von Sprechelsens bønders frihed med kørsel over Sønderbro, og Tomas Karmark
vidnede, at magistratens kontrakt med von Sprechelsen blev indsendt til kancelliet til konfirmation,
og på auktionen hørte han ikke, at nogen talte eller påtalte samme frihed.



** Peder von Sprechelsen fremstillede synsmænd, som afhjemlede syn på 4 halve agre i Østervang,
som Jens Bay har solgt ham.

(249)

** indførsel af Niels Lauridsen Mollerups skriftlige stævning, at han er forårsaget efter en dom af
Viborg landsting 21/3 sidst at indstævne en likvidations forretning, som efterskrevne 4 borgere
12/12 1693 skal have givet beskrevet anlangende hvis mellemværende, han og hans salig brors
hustru Margrete Nielsdatter skal imellem være.

(250)

** indførsel af Rasmus Mikkelsen borger her sst hans stævning, formedelst den gård, han iboer,
befindes meget brøstfældig, og som salig Niels Madsen Tveds søn Mads Nielsen skal være
berettiget en part, hvilken hos Kirsten Knudsdatter endnu i boet skal være bestående, eftersom den
salig mand borgmester Søren Andersen har været værge for samme Mads Nielsen, så stævner han
Kirsten Knudsdatter for syns afhjemmelse derpå.

(251)

** indførsel af Jens Sørensen Bay, borger her sst, hans stævning til borgmester Jens Karmark
rådmand Tomas Karmark med flere angående nogle attester, som de skal have givet Peder von
Sprechelsen om nogle ord, som skal være faldet på auktionen i salig borgmester Søren Andersens
hus, da Sønderbro blev ham efter grev Friis forpagtningskontrakt tilslået.

** Jens Andersen Kragballe, handelsmand her sst, en afkaldskvittering, hvori Anker Ankersen går
vitterligt, at han har annammet af ham fyldest og fuld værd for al den ham tilfaldne arv efter hans
salig forældre Anker Pedersen og Geske Matiasdatter, som Jens Andersen har været forordnet at
være formynder og værge for, hvorfor han lover at give afkald, når det af ham bliver begæret,
dateret Randers 12/10 1688.

(252)

** Jens Andersen en anden afkaldskvittering, hvori Peder Ankersen gør vitterligt, at da Gud for
nogen år siden har kaldt hans mor salig Geske Matiasdatter, og Jens Andersen har været hans værge
og formynder for hvis arv, han er tilfaldet efter hans salig far Anker Pedersen, fordum rådmand her
sst, så er de nu kommet til endelighed for samme værgemål, hvorfor han giver Jens Andersen og
hans arvinger afkald for samme.

13/8 1694.

** Rasmus Mikkelsen Karmark borger her sst fremlagde et skriftligt syn til hans iboende gård på
Storegade anlangende dens brøstfældighed.

(253)



** Rasmus Christensen Lollik et skøde, hvormed Niels Jespersen, assessor i konsistorialkollegiet,
sælger til Rasmus Christensen friskuster her sst  den ejendom, han selv iboer på Østergrave med
tilliggende ager.

20/8 1694.

** Laurids Pedersen Hammer af Århus på salig borgmester Søren Andersen hans enke og lovværge,
på deres myndling Mads Nielsen Tveds vegne, stævnede Rasmus Mikkelsen, borger her sst, for at
fremvise adkomst til at bebo den 4.part af hans iboende gård og for synsmænds opkrævelse til
samme gårds brøstfældighed, hvorefter blev udnævnt efterskrevne synsmænd.

(254)

** Johan Gerlev her sst fremlagde en skriftlig stævning under hans egen hånd, men da
kaldsmændene ikke havde forkyndt stævningen for alle vedkommende, skal der stævnes på ny.

** indførsel af Johan Gerlevs stævning til Otte Lutchen angående hans forøvede på bytinget 6/8,
hvor han imod Johan Gerlevs minde bemægtigede sig et svar fra magistraten på Henrik Koops
kautions tilbydelse.

** Laurids Nielsen borger her sst en panteforskrivning, hvori Rasmus Christensen Lollik tilstår at
være ham skyldig 60 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham hans hus og ejendom på Østergrave,
dateret 6/8 1694.

(255)

27/8 1694.

** Jørgen Pedersen kobbersmed her sst et auktionsskøde, at da Jens Nielsen byfoged på Jens
Sørensen Bays begæring har været i salig Laurids Lassens hus, og der auktioneret efterskrevne to
halve agre, som Jørgen Pedersen som højstbydende har til forhandlet sig, hvorfor Jens Nielsen
tilskøder ham samme agre.

3/9 1694.

** Laurids Christensen Hammer af Århus på salig borgmester Søren Andersen og den umyndige
Mads Nielsen Tved deres vegne stævnede Rasmus Mikkelsen Karmark for syns afhjemmelse, og
han fremlagde et skriftligt syn.

(256)

** fru Magdalene, salig justitsråd Peder Lassens, stævnede Niels Pedersen Svane rådmand for dom
anlangende hvis, hans salig far kunne være hende skyldig, nemlig 62 sletdaler. sagen blev opsat 3
uger.

** Niels Lauridsen Mollerup fremlagde en skriftlig stævning og fremlagde en landstingsdom 23/3
1594, en fire mænds forretning 12/12 1693, to domme af bytinget 8/8 1692, en kvittering 22/3 1689
og hans indlæg af 3/9 1694, hvorefter han begærede dom.



** Søren Jørgensen Ruttenborg på de 4 mænds vegne fremlagde et skriftligt indlæg af 6/8 næst
afvigte, og Niels Pedersen Lueskrædder på enken og den umyndiges vegne et indlæg af
indeværende dato.

** Johan Gerlev fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at de 6/8 ikke så, at
orgemester Otte Lutchen tog nogle breve eller dokumenter her for retten fra Johan Gerlev, som løb
ud fra retten ud af døren og sagde, drages til minde, de tager mine dokumenter fra mig, men hvem,
der gjorde det, hverken så eller vidste de.

(257)

** amtskriver Julius Henrik Keil lod læse og påskrive efterskrevne proklama, at da han fra
kammerkollegiet efter KM befaling har fået ordre til ved offentlig auktion til højstbydende at
bortsælge Viskumgård, som bedrager sig til 156 tønder hartkorn, så kundgør han samme auktion, at
den i Randers til førstkommende 30/10 bliver foretaget.

** indførsel af det skriftlige aflagte syn til Rasmus Mikkelsen Karmarks iboende gård 20/8 1694.

(258)

** den stævning, som Niels Lauridsen Mollerup for retten fremlagde, findes forhen indført på
(249-250) med påskrift, læst for retten 6/8 1694, og opsat til i dag 4 uger.

** indførsel af den af Niels Lauridsen Mollerup fremlagte landstingsdom 23/3 1694 til at udnævne
4 mænd til at gøre likvidation imellem ham og hans salig brors hustru på deres imellemværende
regninger.

** indførsel af de 4 mænds efterskrevne likvidation.

(261)

** indførsel af den dom, som blev fremlagt for de 4 mænd ved deres forretning 8/8 1692, at da
Niels Lauridsen har udgivet en del penge til salig Christen Lauridsen, hvilket enken Margrete
Nielsdatter fragår ikke at være vidende om, og ikke vil svare til videre, end han kan bevislig gøre,
og da han har søgt udlæg hos Jens Jensen guldsmed for nogle krav, hvoraf enken og hendes søn
Laurids Christensen sin andel tilkommer, så bør Niels Lauridsen Mollerup gøre rigtighed for alt
hvis, han har oppebåret og bevise det for uvildige dannemænd, og belangende den skiftekontrakt,
som er oprettet imellem enkens salig mand og hans mor Anne Nielsdatter Mollerups, så vel Niels
Poulsen Mollerup, angående hvis enhver efter salig Laurids Mollerup og hans børn salig Niels
Lauridsen Jens Lauridsen Jørgen Lauridsen og Maren Lauridsdatter skal i ejendom løsøre tilstående
gæld være tilfaldet, hvilket enken foregiver Niels Poulsen Mollerup har til sig annammet, hvilket
han bør fra sig at levere.

(262)



** indførsel af den af Niels Lauridsen Mollerup fremlagte kvittering, at Peder Pedersen Holt har
modtaget 20 sletdaler af Anne Nielsdatter, salig Laurids Mollerups, og hendes søn Niels Lauridsen
Mollerup i Randers på Henrik Jochumsens vegne af Sorø efter landstingsdom 7/8 1689.

** indførsel af Niels Lauridsen Mollerups indlæg, hvori han til underkendelse indstævner en
forretning, 4 borgere har forrettet imellem hans salig brors hustru og ham, dateret 3/9 1694.

(263)

** indførsel af de 4 mænds indlæg.

** indførsel af Margrete Nielsdatter, salig Christen Mollerups, hendes indlæg angående Niels
Mollerups uforskammede og ubevislige fordringer.

(264)

** indførsel af Johan Gerlevs skriftlige stævning til Otte Lutchen orgemester, for han har
bemægtiget sig magistratens svar på Henrik Koop til dem gjorte kautions tilbydelse, på hans vegne,
imod hans stedbørns arv.

(265)

** i den sag med Anders Poulsen Bay her sst og hans salig søster Anne Poulsdatter hendes
efterladte arvinger er således kendt, at Anders Bay bør ske fornøjelse for 292 sletdaler.

** i den sag imellem Claus Piper og Jens Sørensen Bay er således kendt, at Jens Bay bør stille
borgmester og råd, på byens vegne, kaution for forpagtningens afgift, og Claus Vilhelm Piper på
hustru Sofie Cuurs vegne at levere Jens Bay, efter foretaget syn, til Sønderbros forsvarlige
reparation, eller derfor fornøje ham med penge.

10/9 1694.

** Christen Nielsen, borger her sst, et købe og skødebrev, dateret 10/7 1694, hvormed Jens Nielsen
byfoged skøder til ham en hel ager, som han på auktion har tilforhandlet sig.

(266)

** Christen Mortensen rebslår her sst fremlagde et skøde, udstedt af Randers byting 28/11 1681 på
den våning, han iboer.

17/9 1694.

** Niels Pedersen Lueskrædder her sst stævnede Niels Jacobsen Prim for vidner, angående hvis
arvesvig, han har begået imod Niels Prims efterladte hustru og arvinger, og efterskrevne vidnede
derom.

(267)



** Anders Sørensen Bay stævnede hr Gunde Nielsen og Jens Nielsen byfoged samt Jens Juel for
spørgsmål, anlangende det auktionsbud på salig Jørgen Madsens gård 23/6 sidst afvigte imellem
Anders Bay og Gunde Nielsen Rostrup, hvem budet tilhørte den tid, lyset slukkede sig selv,
hvorimod Gunde Nielsen protesterede, og formente at borgmester og råd også burde at have kald og
varsel, hvorfor sættedommeren kendte, at intet vidne derfor kunne tilstedes.

(268)

** hr Gunde Nielsen Rostrup her sst stævnede Anders Sørensen Bay imod vidner angående den
tvistighed, dem er faldet imellem ved auktion i salig Jørgen Madsens stervbo 23/6 næst afvigte, og
efterskrevne vidnede, at da Anders Bay sagde 225 daler, sagde Gunde Nielsen 226 daler, og da var
det ord 6 sidste lyd, før lyset udgik.

(269)

** indførsel af grev Nicolaj Friises befaling på Anders Sørensen Bays indgivne begæring, at da han
har en proces ved bytinget, hvori byfogden og byskriveren er interesserede, så befales
herredsfogden og skriveren ved Støvring herredsting i den sag at betjene retten.

(270)

** Claus Vilhelm Piper lod publicere efterskrevne forkyndelse, at eftersom den højeste Gud, med
anden velsignelse, i år har kronet skovene med god og megen olden til svineføde, og da han er
betroet i forvaltning noget skov med enemærker ved Linå by i Silkeborg amt med både ege og
bøgeolden, om nogen agter deres svin på skov til god olden og tilsyn, da hos ham at lade sig
anmelde.

24/9 1694.

** Christen Nielsen i Hovmeden stævnede en del indvånere for dom angående resterende årlig skat
jordskyld og andet, de med resterer for 1693 til Christen Nielsen byens kæmner og fremlagde en
fortegnelse, samt Frederik den tredies derom udgivne befaling, dateret 29/6 1650, samt borgmester
og råds indlæg i samme sag, hvortil efterskrevne fremlagde kvitteringer fra forrige års kæmnere, og
Anders Sørensen Bay på sin godemor Lene Jensdatter, salig Anders Carlsens, fremlagde en dom af
bytinget 21/3 1692, hvorefter Christen Nielsen begærede dom.

(272)

** Hans Vest, fuldmægtig på Brusgård, fremlagde en skriftlig opsættelse 3/9 1694, hvor han på
Magdalene, salig justitsråd Peder Lassens, hendes vegne stævnede Niels Pedersen Svane rådmand
for dom anlangende hvis, hans salig far kunne være justitsråden skyldig, nemlig 62 sletdaler, og
fremlagde en kopi af Niels Pedersen Svanes regnskabsbog angående hendes ejendomme, hvortil
Niels Pedersen Svane fremlagde en missive, dateret København 1/6 1667 til hans salig far Peder
Nielsen, fordum borger her sst, fra salig licentiat Peder Lassen angående deres regnskab, samt en
anden missive fra Peder Lassen, dateret 21/2 1674, samt fra Peder Lassens efterleverske, dateret
København 23/1 1683 og 20/8 1684, og foregav, at fra salig Peder Lassens skrivelses dato og til
salig Peder Nielsens død 17/8 1686 er 19 år, hvor salig Peder Nielsen uden betaling godset har



forvaltet, og formente, at fru Magdalene bør fornøje hans arvinger for hvis, han i så måder i 19 år
fortjent har.

(273)

** Søren Rasmussen borger her med en skriftlig stævning stævnede Christen Nielsen, handelsmand
sst, for en sum penge, han efter hans skadesløs forskrivning er ham skyldig, og fremlagde samme
panteforskrivning, lydende på 60 sletdaler, hvorfor han pantsætter ham en øde ejendom på
Vestergrave ved siden af hans godefar Anders Christensens ejendom, dateret Randers 20/9 1692, og
satte i rette, om han ikke bør sin panteforskrivning med rede penge at betale.

(274)

1/10 1694.

** Knud Hansen, handskemager her sst, stævnede borgmester og råd overformyndere og Mikkel
Smed på de umyndiges vegne for syn angående den vånings brøstfældighed, han iboer, og
synsmænd afhjemlede deres syn.

(275)

** Laurids Nielsen guldsmed her sst fremlagde en skriftlig supplik til grev Nicolaj Friis,
stiftsbefalingsmand, angående han af forrige borgmester og råd 1691 er anordnet at være præstens
medhjælper i Gråbrødre sogn, og nu af nuværende magistrat derfra imod loven er
entlediget, og en anden mand i hans sted tilforordnet, og de agter at ville pålægge ham et vidtløftige
værgemål, som han efter loven skal holdes forskånet, hvorfor han beder excellencen ham imod
magistratens ulovlige procedure at maintenere, med grev Friis svar påskrevet, at hans andragende er
billigt, og han efter lovens 2.bog 9.kapitel 1.artikel bør for værgemål at være fri, og ikke må
afsættes fra hans medhjælper bestilling, så han herefter som før at blive medhjælper.

** Hans Jensen Bager borger her sst fremlagde en panteforskrivning, hvormed Jens Madsen
guldsmed sst kendes at være ham skyldig 48 rigsdaler, hvorfor han pantsætter ham sin våning, han
iboer, dateret Randers 21/9 1694.

(276)

** Søren Sørensen Skipper borger her sst fremlagde et skiftebrev efter salig Jens Madsen Skipper
sst, dateret 17/7 1690, med påskrevne afhandling, at eftersom Else Ankersdatter er kommet i
ægteskab med Las Lassen, og hvis gods og arv, hendes søn Mads Jensen efter dette skiftebrev efter
sin salig far Jens Madsen Skipper er tilfaldet, er blevet i stervboet med Søren Sørensen Skippers
minde, og nu har de begæret, at stedfaderen samme værgemål måtte betroes, så er det bevilget, at
Jens Ankersen handelsmand sst som nærmeste født værge skal være sin søstersøn Mads Jensens
værge på efterskrevne konditioner, dateret 30/7 1694.

** KM byfoged Jens Nielsen fremlagde et fæstebrev, udgivet af borgmester og råd på byens vegne,
på et stykke af byens øde jord, som tilforn ikke har være i brug, liggende på Østergrave.



** Jens Ankersen for retten tinglyste en brændevinskedel, som han har lånt Laurids Jensen Vitten,
og advarede alle og enhver alene til den ende, at om nogen hos Laurids Vitten noget kunne have at
fordre, de da samme kedel, som tilhører ham og ikke Laurids Vitten, at lade være.

(277)

8/10 1694.

** Poul Poulsen stævnede Peder Vore og hans hustru for vidne angående et stykke lærred, som ham
skal være leveret at tage med til Norge. sagen blev opsat 8 dage.

** borgmester Jens Karmark stævnede Søren Rasmussen Perck for dom angående en skotsav, som
han havde solgt Jens Karmark, og hans hustru Maren Pedersdatter vidnede, at hun havde ladet
samme sav afhente hos borgmesteren, og solgt den til en anden, og vidste ikke andet, end den var
hendes egen, hvorefter der blev afsagt dom: Søren Perck bør igen at levere Jens Karmark samme
omtvistede sav så god, som den var.

1694.

(1)-(6) bortkommet

(7)

** fortsættelse af sag angående Randers broers regnskaber.

** ----- hvorefter blev fremlagt en beskikkelse, og rådmand Karmark fremæskede af Piper, at han
ville indlevere regnskaber om broernes indkomst og udgift, fra den 1.dag, de blev befalet, til
nytårsdag 1694, så han kunne efterse og efterregne dem, hvorpå borgmester Jens Karmark indgav
hans skriftlige attest, og rådmand Niels Pedersen Svane fremlagde hans attest og vidne, og  tilstod,
at de foreviste regnskaber var approberet af etatsråd Lindenow.

(9)

19/11 1694.

** Hans Mikkelsen af Vissing på sin principals vegne begærede dom, som blev oplæst, at da salig
Jens Jensen guldsmed ved dom af bytinget 22/4 1689, imod hans vilje, har måttet modtage en del af
salig Laurids Jespersens gods, som han skulle have under værgemål, dog ikke en obligation på
kapital 100 sletdaler, så bør salig Jens Jensen guldsmeds børn og arvinger for samme obligation fri
at være.

26/11 1694.

3/12 1794.

** Peder Jensen Gerlev fremlagde et skriftligt indlæg og stævnede efterskrevne angående hvis, de
til ham kunne skyldig være. opsat 14 dage.



(10)

10/12 1694.

** Claus Poulsen af Viborg stævnede Erik Nielsen Kruse guldsmed for dom angående hvis, han
kunne være ham skyldig, og fremlagde en kopi, hvorpå blev afsagt dom: Erik Kruse bør levere
Claus Poulsen sine varer eller betale dem med rede penge tillige med processens bekostning.

** Maren Jespersdatter, salig borgmester Martinus Seemands, stævnede så mange, som ikke har
betalt deres husleje. sagen er opsat 14 dage.

(11)

** Ellen Bjerrings, indvåner her sst, stævnede Søren Perck, indvåner sst, for dom anlangende hvis,
han til hende kunne være skyldig. opsat 14 dage.

** Jens Andersen kræmmer og Claus Vilhelm Piper lod forbyde alle og enhver, som har sig
tilforhandlet sig noget gods på auktion efter salig far Anders Christensen, at levere og betale
pengene derfor til nogen anden.

17/12 1694.

** magistraten lod stævne Jens Christensen Durup for dom angående at gøre forklaring om hvad
ejendomme og markjorder, i hans bisiddertid, fra en til en anden er bortskødet, og fremlagde deres
indlæg, og begærede dom.

** borgmester og råd lod stævne efterskrevne for vidner at påhøre, angående deres borgerlige
næring, de bruger imod loven, førend de deres borgerskab taget har, og andre for dom angående
deres borgerlige næring, de uden byen bruger, borgerskabet til præjudice, og fremlagde en attest af
en del borgere underskrevet.

(12)

** den sag med Peder Jensen Gerlev kontra debitorer er opsat 14 dage.

** i den sag med borgmester og råd kontra Jens Christensen Durup er således for retten kendt, at
Jens Durup bør forskaffe den begærede oplysning til grundskat og jordskylds oppebørsel.

24/12 1694.

** Søren Bordings kautionister, Christian Voss på Gesinggård med samtlige forrige kautionister,
stævnede forrige amtskriver Mikkel Sørensen her sst for vidner angående en pretention,
amtskriveren vil gøre på dem for en kaution, de for Bordings person skal have underskrevet, men
som lovligt er frasagt, og fremlagde en attest 18/12 1694 under Anders Poulsen Bays og Jens
Christensens hænder. sagen blev opsat 6 uger.

(13)



** Maren Jespersdatter salig borgmester Martinus Seemands efter opsættelse fordrede dom over de
skyldige og indstævnede personer og fremlagde hendes indlæg angående efterskrevne skyldnere,
som rester med husleje og andet, og dernæst en dom af bytinget 23/11 1691, hvortil Mads Hansen
Værum fremlagde hans indlæg, hvorefter hun begærede dom.

** borgmester og råd fordrede dom over en del af borgerskabet, som bruger borgerlig næring, og
andre uden byen for at flytte ind i byen, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 17/12 1694, hvorpå
de begærede dom.

** den sag med Peder Bendtsen i Ris mølle kontra Jens Tomasen i Hestemølle blev opsat til næste
tingdag efter helligdagene.

** i den sag imellem Maren Jespersdatter på den ene og en del indstævnede på den anden side blev
kendt, at de samtlig efter doms formelding bør at betale til Maren Jespersdatter for hus og
kakkelovnsleje samt andet, de hende skyldig er, undtagen Mads Hansen Værum, som har regnskab
derimod, hvilket bør at komme til likvidation.

(14)

** i den sag imellem Niels Lauridsen Mollerup på den ene og Margrete Nielsdatter, salig Christen
Lauridsen Mollerups, på den anden side er således på de 4 mænds gjorte forretning kendt og afsagt:
angående de 408 sletdaler, som Niels Lauridsen Mollerup fordrer efter hans salig bror, og derimod
angiver at være skyldig 300 sletdaler til sin salig bror, da kan de ikke bifalde de 4 mænds forretning,
men at komme Niels Mollerup til gode hos hans salig brors stervbo, og angående den gård på
Storegade, så bevises med dom af bytinget 8/8 1692, at salig Christen Lauridsen Mollerup har
pantsat den til hans salig bror Jens Lauridsen Mollerup for 37 rigsdaler, for al den part, han var
berettiget 12/4 1683, og i lige måde bevises med kopi af den efter salig Jens Christensen Mollerup
oprettede skiftekontrakt, i forberørte dom indført, dateret 12/4 1687 med salig Christen Lauridsen
Mollerups egen hånd underskrevet, at han og hans mor Anne Mollerups og bror Niels Lauridsen
Mollerup om deres arv efter salig Jens Mollerup var forenet, og da Anne Nielsdatter ikke har bevist
gården af hendes salig mand at være indløst, hvorfor Niels Mollerups skøde til hr Christen Sørensen
bør at stå ved magt.

(15)

** i den sag imellem Tøger Jacobsen Møller på den ene og Maren Nielsdatter Kragballe på den
anden side er således kendt: eftersom Tøger Jacobsen efter oprettet skiftebrev efter Rasmus
Kragballes hustru, salig Else Sørensdatter, 18/12 1678 beviser, at han af øvrigheden er forordnet til
værge efter salig Niels Knudsen i Kragerøen i Norge og salig Maren Rasmusdatters børn deres
tilfaldne arvelodder efter deres salig mormor Else Sørensdatter, da tilfindes Maren Nielsdatter, salig
Laurids Kragballes, som samme deres arvelods ejendom beboer, at betale forskrevne 37 daler.

** i Jesu velsignede navn Gud allermægtigste give lykke til dette nye år.

7/1 1695.

** Niels Andersen Lundgård stævnede adskillige inden og udenbys debitorer for dom for hvis, de er
ham og hans formand skyldig. sagen er opsat 8 dage.



** Erik Jensen Klog af Østrup, KM herredsfoged i Støvring Nørhald herred, på Niels Siersted,
borgmester i Kalundborg, hans vegne stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de kunne
skyldig være til hans hustru og godemor Johanne Nielsdatter, salig rådmand Hans Hansens, og
fremlagde hans indlæg, hvortil efterskrevne ved ed bekræftede, at hvis de saggives for, er for
langsommelig tid siden betalt, hvorefter han begærede dom.

(16)

** borgmester og råd lod stævne Herluf Urbansen her sst for at tage sit borgerskab, eftersom han
bruger borgerlig og farver næring, og har siddet i byen nogle år. sagen blev opsat 8 dage,

** Jesper Adamsen stadsinstrumentist stævnede Rasmus Andreisen stadsinstrumentist her sst for
vidne angående hvis overlast, han har gjort imod ham 2/11 sidst. sagen blev opsat 8 dage.

(17)

14/1 1695.

** forrige amtskriver Mikkel Sørensen fremlagde en skriftlig stævning og stævnede Tomas Bjerring
i Hevring mølle og salig Jørgen Madsens enke, Birgitte Nielsdatter i Gerrild, hvorefter byfogden i
København Frederik Eisenberg fremlagde en beskikkelse, dateret 29/12 1694, med byfoged i
Randers hans påtegnede svar, angående Christen Nielsens pålagte arrest i København, hvilken
arrests undvigelse før indførte dannemænd har caveret for, hvorefter blev fremlagt kancelliråd
Jørgen Arnfelds kaution 8/12 1694, hvorpå Mikkel Sørensen fremlagde en skriftlig stævning til
Christen Nielsen, som mødte og fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 3 uger.

(18)

** Anders Sørensen Bay fremlagde en skriftlig stævning og et udtog på hvis, han har købt på
auktion, og Jens Andersen tilbød ham et skøde på en ager, som han tilbød at betale.

** Niels Andersen Lindgård fordrede dom over en del indstævnede personer og fremlagde sit
indlæg samt domme af bytinget 8/2 1686 og 9/2 1691, og begærede endelig dom.

(19)

** den sag med Jesper Adamsen kontra Rasmus Andreisen er opsat 8 dage.

** den sag med Herluf Urbansen kontra borgmester og råd, for at tage sit borgerskab, er opsat 8
dage.

** Johan Pedersen Gerlev efter opsættelse begærede endelig dom over Peder Vognsen Peder
Kalundborg og Carsten Murmands enke for hvis, de kunne være ham skyldig, og angående den
fordring hos Margrete Hansdatter, salig Niels Jacobsens, berettede han i mindelighed imellem dem
at være bilagt.



** i den sag imellem Erik Jensen i Østrup på borgmester Niels Siersteds vegne på den ene og en del
indstævnede debitorer på den anden side er således kendt, at de indstævnede bør at betale deres
gæld, undtagen dem, der har aflagt ed, de bør for tiltale fri at være.

21/1 1695.

** den sag med Jesper Adamsen kontra Rasmus Andreisen er opsat 8 dage,

** efterskrevne, som er forordnet at være sandemænd, aflagde deres sandemandsed efter loven.

28/1 1695.

** Søren Jensen her sst fremlagde en skriftlig stævning og begærede vidner at få ført, hvortil Henrik
Wegner, forvalter på Fussing, på Helle Helene Rosenkrantz, salig Mogens Skeels vegne, fremlagde
et tingsvidne af Fussing birketing 26/1 1695, og formente, at den, som tilforn har vidnet på et ting,
og andre vidner derimod ved et andet ting skulle føres, han skulle have lovligt kald og varsel,
hvorfor der ikke blev tilladt nogen vidner at føre, før alle vedkommende stævnes.

(20)

** Mads Pedersen Gassum skrædder stævnede Jens Gregersen vognmand for dom angående
resterende agerleje, som han mødte og gjorde klart for.

** Jesper Adamsen instrumentist efter opsættelse fremstillede Rasmus Andreisens tjener, Laurids
Pedersen, som indgav sit skriftlige vidne, og Rasmus Andreisen vedstod, at han intet kunne erindre
sig, hvad der passerede imellem ham og Jesper Adamsen, såsom han den tid var beskænket.

** Søren Rasmussen stævnede Peder Jensen Gerlev og hans søn Johan Pedersen Gerlev for dom
angående hvis, de kan skyldig være efter en panteforskrivning, dateret 25/6 1689, hvorpå resterer 3
år og 7 måneders rente og begærede dom.

** i den sag med Niels Andersen Lindgård kontra en del debitorer er således kendt, at de bør betale
Niels Andersen hvis, de er ham og hans formand salig Søren Jonsen skyldig.

4/2 1695.

(21)

** fru Helle Helene Rosenkrantz, salig Mogens Skeels, lod stævne Søren Jensen i Randers for dom,
anlangende det svinekøb, som er gjort af Laurids Vitten på Søren Jensens vegne, som er bevist med
tingsvidne af Fussing birketing. sagen blev opsat 3 uger.

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, fremlagde en skriftlig stævning, hvorimod blev fremlagt en
attest af Cassimirus Bech og Kirsten Nielsdatter, at solen var nedgået, førend de gav kald og varsel,
samt Christen Nielsens skriftlige indlæg, og Mikkel Sørensen fremlagde hans skriftlige indlæg samt
et notari publici instrument 31/12 1694, kvitteringer på 2521 sletdaler, og Anne Jensdatters
skriftlige relationer, og en højesteretsdom 1693 angående den grove mishandling med den raderede
kvittering. sagen blev opsat 3 uger.



(22)

** Søren Bordings forrige kautionister fremlagde en skriftlig attest af Anders Sørensen Bay og Jens
Christensen Durup i Randers, at de havde været hos Mikkel Sørensen 23/4 på samtlige Søren
Bordings kautionisters vegne og tilbød ham at tage imod Søren Bordings person, eftersom en af
kautionisterne, navnlig Jørgen Madsen byskriver, var ved døden afgået, og kautionen af de andre
kautionister opsagt, så de ikke ville videre svare til hans person, hvortil Mikkel Sørensen svarede, at
han ville selv komme til rette med Søren Bording, dateret Randers 18/12 1694.

(23)

12/2 1695.

** Ingeborg Jensdatter, salig rådmand Rudolf Roeses, lod stævne efterskrevne for dom angående
hvis, de er hende skyldig, og fremlagde en opsættelse og begærede dom.

** Jens Madsen guldsmed fremlagde en skriftlig stævning. opsat 3 uger.

18/2 1695.

** Søren Jensen fremlagde en skriftlig kaldsseddel, hvormed han stævnede fru Helle Helene
Rosenkrantz på Fussingø, og fremlagde en skriftlig attest, som han vedstod, og at han aldrig havde
givet Laurids Vitten ordre til at gøre det køb med fruen om de omtvistede svin, hvorimod blev
fremlagt et tingsvidne af Fussing birketing 26/1 1695, hvorefter Laurids Vitten fremlagde sit
indlæg.

(24)

** den skriftlige stævning, som Søren Jensen fremlagde, hvormed han stævnede fru Helle Helene
Rosenkrantz til Fussingø for vidner angående et svinekøb, købmand Laurids Vitten i Randers skal
have gjort med hende.

(25)

** de to mænds attest, hvori de vidner, at de 3.juledag var i Søren Jensens hus, og da kom Laurids
Jensen Vitten, købmand i Randers, drivende med nogle svin, og Søren Jensens barn Jens Sørensen
åbnede porten, så svinene kunne komme ind i gården, og da Søren Jensen kom til, sagde han, hvad
skal alle de svin til Lauridses, hvortil Laurids Vitten svarede, at fruen endelig ville, at han skulle
have taget 6 foruden de 23 svin, og da svarede Søren Jensen, jeg begærede ikke andet, end i skulle
rejse hen og bese dem, og endelig om i kunne få 10-12 gode galtsvin for stykket 9 mark, og dem,
han kom med, ville han ikke have givet mere for end 7 mark stykket, hvortil Laurids Vitten sagde,
at han havde givet 11 mark, og Søren Jensen svarede, at det var ikke hans befaling. at han skulle
gøre sådant køb, hvortil Laurids Vitten svarede, at han ville sige, som fruen sagde selv, at der er
ingen ræd for sit eget uden gryderkonen, og at han ville drive dem tilbage til fruen igen.

(26)



** Laurids Jensen Vittens fremlagte indlæg, at Søren Jensen havde begæret af ham, at han ville ride
til Fussing og købe 14-20 svin, og at hans bror Jens Andersen på Brusgård havde købt for stykket
10 mark, hvortil han svarede ham, at han skulle gøre sit bedste, men fruen ville ikke sælge færre
end 22 og 1 i købet for 11 mark stykket, og da han kom tilbage til Søren Jensen, sagde han, i får
tage svinene tilbage igen, de falder mig for dyre, og da de kom til Fussing, sagde fruen, at Søren
Jensen skulle stå ved købet, dateret 18/2 1695 Laurids Jensen Vitten.

** i den sag imellem Ingeborg Jensdatter, salig Rudolf Roeses, på den ene og en del debitorer på
den anden side er således kendt, at de bør betale hver deres gæld inden 15 dage.

** i den sag imellem Johan Gerlev på den ene og en del debitorer på den anden side er kendt
således, at de indstævnede bør at betale den forskrevne saggivelses gæld, men de, der ikke for noget
saggives, bør for tiltale fri at være.

(27)

25/1 1695.

** Helle Helene Rosenkrantz til Fussing stævnede Søren Jensen for dom, angående et svinekøb,
som Laurids Vitten havde gjort med hende, og fremlagde et tingsvidne af Fussing birketing 26/1
1695, og et skriftligt indlæg, hvorimod Søren Jensen fremlagde et tingsvidne af bytinget 18/2 1695
og sit skriftlige indlæg, og Laurids Vitten fremlagde et skriftligt tilbud til fru Rosenkrantz, dateret
12/2 1695, og et skriftligt indlæg, dateret 25/2 1695, og parterne begærede dom, som blev optaget 8
dage.

** Anders Sørensen Bay stævnede Claus Vilhelm Piper for vidner angående det tilbud, som blev
gjort til ham 18/2 sidst afvigte, med 36 rigsdaler for de to agre på Randers mark, som Anders Bay
har købt på auktion, og annammelse af skøde. sagen blev opsat 8 dage.

** Frederik Møller og Niels Møller af København stævnede Herluf Urbansen for dom angående
hvis, han er dem skyldig, og fremlagde en regning og en missive, dateret 25/2 1695, og et skriftligt
indlæg, hvorimod Herluf Urbansen fremlagde sit indlæg. sagen blev opsat 8 dage til doms.

** i den sag imellem Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, og Christen Nielsen samt Søren Bording
med flere, fremkom Christen Nielsen og tilbød forlig, hvorefter Mikkel Sørensen fremlagde sin
omrørte resolution, og Christen Nielsen fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der blev afsagt
dom: byfoged Jens Nielsen bør straks fra sig levere til forrige amtskriver Mikkel Sørensen det af
Søren Bordings kautionister udgivne kautions revers, hvormed Mikkel Sørensen sig herefter kan
betjene, og angående den raderede kvittering, som Christen Nielsen har brugt, så bør han bevise, af
hvem samme radering er gjort, og Christen Nielsen og Søren Bording tilfindes at betale sagens
omkostninger.

(29)

4/3 1695.

** magistraten i Randers lod fremlægge en skriftlig stævning, men da de indstævnede ikke var
mødt, blev sagen opsat 14 dage.



(30)

** den sag med Christen Jacobsen kontra Jens Madsen guldsmed er opsat 14 dage.

** i den sag imellem fru Helle Helene Rosenkrantz, salig Mogens Skeels, kontra Søren Jensen og
Laurids Vitten er således for ret kendt, at da det er bevist, at det køb, Laurids Vitten har sluttet med
fruen, ikke er sket på Søren Jensens begæring, så bør Laurids Vitten betale til fruen de afkøbte svin,
efter det imellem dem sluttede køb.

** i den sag imellem Søren Rasmussen på den ene og Peder Jensen Gerlev og hans søn Johan
Pedersen Gerlev på den anden side er kendt således, at de bør at betale Peder Jensen Gerlevs
panteforskrivning på 40 rigsdaler.

** i den sag med de Møllers af København kontra Herluf Urbansen farver er således kendt, at
Herluf Urbansen bør betale til Frederik og Niels Møller 33 rigsdaler efter sit missive af 1692 på 2
ankre fransk brændevin og 2 ankre fransk vin.

11/3 1695.

** byskriver Anders Hansen lod i sin svaghed for retten fremviste en dom imellem Mikkel
Sørensen på den ene og Christen Nielsen og Søren Bording på den anden side, afsagt 25/2 sidst
forleden, som var forseglet.

18/3 1695.

(31)

** Jens Ankersen på sine egne og Jens Pedersen Vintmølles vegne bød sig i rette imod Kirsten
Knudsdatter, salig borgmester Søren Andersens efterladte enke, og hendes medinteresserede, men
ingen mødte for at give dem sag, så de skal stævnes på ny.

27/3 1695.

1/4 1695.

** den sag med Hans Bager kontra Jens Madsen guldsmed er opsat 8 dage.

** den sag med Hans Vinter i Århus kontra Herluf Urbansen opsat 8 dage.

** den sag med borgmester Jens Låsby af Århus kontra Herluf Urbansen er opsat 8 dage.

8/4 1695.

** Hans Vinter af Århus stævnede Herluf Urbansen for dom, og fremlagde sit indlæg samt Herluf
Urbansens til rådmand Hans Vinter udgivne veksel på 133 sletdaler, dateret 14/3 1695, at betale 3
uger efter, hvilket ikke er sket, som han blev tildømt at betale.



** borgmester Jens Låsby af Århus stævnede Herluf Urbansen her sst for dom anlangende 11
rigsdaler, han er ham skyldig.

(32)

** Peder Christensen Tækker skomager her sst stævnede salig Peder Terkildsen felbereders enke
for dom anlangende hvis, hun er ham skyldig. sagen blev forligt og afbetalt.

** Johan Pedersen Gerlev fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han på sine stedbørns vegne
fordrede dom over Iver Nielsen Rodskov, for deres værgemål fra sig at levere, og fremlagde sin
skriftlige begæring til borgmester og råd, dateret 23/7 1694, med deres derpå følgende svar, og
stifstbefalingsmandens erklæring og resolution, og hans begæring til borgmester og råd 12/12 1694,
samt borgmester Jens Karmark og rådmand Tomas Karmark deres befaling til Iver Rodskov,
værgemålet fra sig at levere, og en dom af bytinget 7/5 1694 samt hans indlæg, hvorpå blev
fremlagt Iver Nielsens indlæg 30/4 1694, og borgmester Jens Karmarks begæring 16/7 1694,
hvorefter blev afsagt dom: Iver Niels Rodskov bør fra sig levere salig Mikkel Madsens børns
værgemål til deres nuværende stedfar Johan Pedersen Gerlev, som det herefter skal forestå.

** i den sag imellem borgmester Jens Låsby af Århus og Herluf Urbansen er således kendt, at
Herluf Urbansen bør forskrevne gæld, 11 rigsdaler, til Jens Låsby at betale med processens
omkostninger.

(33)

15/4 1695.

** kancelliråd Jørgen Arnfeld til Rugård lod fremlægge en skriftlig stævning. sagen blev opsat 14
dage.

** fru Helle Helene Rosenkrantz til Fussingø stævnede Laurids Vitten, vesten for Randers boende,
for dom for hvad bekostning, som er gået på de svin efter dom af bytinget 25/2 sidst, som er for
købet og bekostningen til 25/4, hvorimod Laurids Vitten fremlagde sit skriftlige indlæg, og
begærede dom.

(34)

** Herluf Urbansen lod fremlægge et skriftligt syn.

** Hans Jensen Bager fremlagde en skriftlig stævning og et forlig imellem Frands Sørensen fisker i
Frisenvold fiskerhus og Hans Jensen Bager på den ene, og Jens Madsen guldsmed på den anden
side, angående det omtvistede sølv, dateret 10/9 1694, samt sættedommerens stævning 4/2 sidst,
hvilket forlig Jens Madsen guldsmed ikke har efterkommet, og satte i rette, om han ikke der for bør
betale dommens bekostning, hvorimod Jens Guldsmeds hustru fremlagde en attest 10/1 1695 om det
omtvistede sølvs prøve og valør.

22/4 1695.



** Christen Nielsen Møller begærede, at hans kald og varsel angående det forbudsvidne måtte stå
for fulde 8 dage, hvilket blev tilstedt.

** Claus Piper stævnede adskillige debitorer for dom for hvis de hans salig formand Anders
Christensen, forrige rådmand her sst, skyldig var. sagen blev opsat 8 dage.

** i den sag imellem fru helle Helene Rosenkrantz til Fussing og Laurids Jensen Vitten er således
kendt, at Laurids Jensen Vitten bør betale til fruen for de afkøbte samt den omkostning, som på dem
til i dag er anvendt.

(35)

** i den sag imellem Hans Jensen Bager her sst og Frands Sørensen i Frisenvold fiskerhus på den
ene og Jens Madsen guldsmed på den anden side er således kendt, at Jens Madsen bør sin revers i
alle måder at efterkomme samt betale processens bekostning.

29/4 1695.

** magistraten lod stævne efterskrevne borgere angående Randers bys brøstfældige Nørrebro, som
er udfaldet i brandmuren, samt Østerport murings store brøstfældighed, såvel som det store tårn på
torvet og andre byens nødvendigheder samt skibsbryggen, ovenskrevne at besigtige 1/5 og dets
afhjemling 6/5, hvorefter efterskrevne blev udnævnt.

(36)

** Søren Jørgensen på en del af borgerskabet og skippernes vegne fremlagde en skriftlig
kaldsseddel, hvorefter blev udnævnt efterskrevne synsmænd.

** Søren Jensen stævnede Else Tomasdatter for dom angående hvis efterskrevne, hun er ham
skyldig, og begærede dom.

** kancelliråd Jørgen Arnfeld stævnede Henrik Koop og Jens Bay for vidner angående Christen
Nielsen bortførelse på hans lovmæssige rejse, som han 5/4 næst afvigte i Borup blev antastet og
derfra til Randers by henført, og efterskrevne vidnede, at Jens Bay talte med Christen Nielsen i
Borup, hvorefter de kørte til Henrik Koops hus i Randers, og de vogtede nat og dag Christen
Nielsen på et kammer fra 6/4 og til i dag, og dernæst fremlagde en opsættelse af bytinget 15/4 sidst
og begærede tingsvidne.

(37)

** kancelliråd Jørgen Arnfeld stævnede Henrik Koop og Jens Bay for forbudsvidne og fremlagde et
forbud af 13/4 sidst.

** Claus Vilhelm Piper efter 8 dages opsættelse fordrede dom over en del debitorer efter hans
skriftlige indlæg af 22/4, hvorimod Mads Brøchner fremlagde sit skriftlige indlæg, hvorefter der
blev afsagt dom: de indstævnede bør betale deres gæld, men Mads Brøchner, som foregiver at have
regnskab imod, bør det ved uvildige mænd at komme til likvidation.



(38)

6/5 1695.

** Søren Jørgensen Ruttenborg på en del borgerskab og skipperes vegne fremlagde et skriftligt syn,
som samtlige synsmænd ved ed tilstod, og han begærede tingsvidne.

** borgmester og råd efter 8 dages opsættelse fremstillede efterskrevne synsmænd, som gjorde
deres ed således at have synet, som blev oplæst.

** Jens Andersen Karmark stævnede alle i indlægget benævnte personer, uden byen boende for
dom for hvis, de efter skiftebrev og auktion befindes at være skyldig til Jens Andersen og hans
myndlinger, og fremlagde hans indlæg, hvorimod en del fremlagde kvitteringer for hus og agerleje.

(39)

** det skriftlige syn, Johan Pedersen Gerlev oplæste, på en del steder i Randers, først Nørrebro for
dens brøstfældighed, og dernæst det store klokketårn på torvet samt tinghuset, som står op til
samme tårn, og dernæst Østerport samt på bryggen.

(40)

15/5 1695.

** Christen Dyster fremlagde en skriftlig stævning til efterskrevne for at vidne angående hvis, de
har hørt og set passere 26/4 1695 i organisten og byfogdens hus, imellem Christen Dyster på den
ene og løjtnant Ove Bjælke Vind og fænrik Martinus Sejer på den anden side, hvorefter blev
fremlagt attester, og efterskrevne vidnede, at de 26/4 næst afvigte så, at Christen Dyster kom ind af
Nørreport med åbent hoved med løjtnant Vind og fænrik Sejer, som gik bagefter Dyster med hans
dragne kårde, og Maren Christensdatter, Anders Markmands hustru, vidnede derom.

(41)

** den skriftlige stævning, som kancelliråd Jørgen Arnfelds fuldmægtig ved Vingegård, Christen
Dyster fremlagde, hvormed han stævner løjtnant Ove Vind og fænrik Martinus Sejer, begge under
det schackiske regiment, for de har antaget en skræddersvend Søren Jensen, som er en af hans
husbonds bønder på Tjelegård, i arrest i en landsby Råsted, for at tjene KM for en soldat, og ført
ham til deres logement i Randers, og da Christen Dyster søgte Søren Jensen der, da har fænrik Sejer
to gange trukket sin degen og stukket den i loftet, hvorpå hans far Albret Sejer selv tog den ned.

(42)

** Jens Poulsens attest af Rodskov, hvori han vidner om Søren Jensen skræddersvends arrestering i
hans gård.

** hr Peder Wedeges attest angående hvis, som passerede i organistens hus 26/4, da Christen Dyster
på sin principals vegne begærede af løjtnant Vind, at han ville lade Søren Jensen komme til forhør,
om han med vilje har taget tjeneste som soldat, og mens de diskuterede, kom Søren Jensens far Jens



Pedersen af Sjørring løbende og sagde, nu løber de af med ham, hvorefter løjtnant Vind løb ned ad
gaden, og da de kom igen, sagde de, at Dyster denne gang fik en lang næse, de kunne skaffe karlen
bort, at han ikke skulle komme til forhør, og da fænrik Sejer kom, trak han sin kårde og stak den i
loftet og sagde, at det var for Dysters næse.

(43)

20/5 1695.

** Hans Madsen Østergård, fuldmægtig på Støvringgård, på sine egne og Erik Jensen Klog i Østrup
hans vegne fremlagde en skriftlig stævning, hvorpå blev fremlagt en skriftligt indlæg. sagen blev
opsat 14 dage.

(44)

** i den sag imellem Søren Jensen i Randers og Else Tomasdatter er kendt således, at hun bør
betale 2 sletdaler og processens bekostning.

27/5 1695.

** Rasmus Andersen, privilegeret instrumentist her sst, fremlagde en skriftlig stævning, og
efterskrevne fremlagde deres skriftlige attester, og Jesper Adamsen fremlagde et skriftligt indlæg.

** Johan Pedersen Gerlev stævnede borgmester og råd her sst samt overformyndere for synsmænds
opkrævelse til at syne den gårds brøstfældighed, som salig hr Mikkel Madsen tilhørte og iboede på
Storegade.

** Rasmus Andersen, instrumentist her sst, hans skriftlige stævning til Jesper Adamsen, privilegeret
instrumentist sst, for han ofte er bortrejst, når godtfolk begærer opvartning med fuld musik, og
såfremt han fremdeles KM nåde vil nyde, da enten selv at være tilstede, når opvartning af godtfolk
begæres, med sine instrumenter, eller også skaffe dygtige folk i hans fraværelse.

(45)

** Laurids Pedersen og Svend Henningsens attest angående de gange, de på deres husbonds vegne
har tilsagt Jesper Adamsen at møde til opvartning med hans instrumenter, men hvor han ikke var
tilstede.

** Niels Andersen Ålborg og Peder Andersen Glarmesters attest angående samme forhold.

(47)

3/5 1695.

** Jesper Adamsen stævnede Rasmus Andreisen stadsinstrumentist for regnskab og dom, og
fremlagde hans indlæg, hvorefter der blev afsagt dom: da det er regnskab angående, så bør det at
komme til 4 uvildige dannemænds likvidation.



** Johan Pedersen Gerlev her sst fremlagde et opkrævelsesvidne, hvorefter blev oplæst en
synsforretning på salig hr Mikkel Madsen, forrige designeret sognepræst og kapellan her sst, hans
gård og ejendom.

(48)

** Hans Madsen Østergård, fuldmægtig på Støvringgård, fremlagde en skriftlig forelæggelse og
opsættelse af bytinget 20/5 næst afvigte, men de indstævnede Otte Lutchen organist og Frands
Nielsen handskemager var ikke mødt herimod at svare.

** Rasmus Andreisen stadsinstrumentist fordrede dom over hans kollega Jesper Adamsen, og
fremlagde tingsvidne af bytinget 27/5 næst afvigte, hvorimod Jesper Adamsen fremlagde sit indlæg.

10/6 1695.

** Jørgen Arnfeld til Rugård og Tjele, KM kancelliråd, lod fremlægge en skriftlig stævning og et
tingsvidne og et forbudsvidne af bytinget 29/4 sidst afvigte, og hans missive samt en dom af
bytinget 25/2 1695 og dernæst hans indlæg, hvorimod blev fremlagt på forrige kautionister for
Christen Nielsen deres vegne en missive fra Frederik Eisenberg, KM byfoged i København, 23/3
1695 samt deres indlæg.

(49)

** Jens Nielsen byfoged advarede alle, som svarer under Randers bys jurisdiktion, at de lader sig
være efterrettelig KM forordning 2/3 1695, angående det gamle mål og vægts afskaffelse.

** i den sag imellem kancelliråd Jørgen Arnfeld og Henrik Koop med sine interessenter er således
kendt, at Christen Nielsen Møller bør hos sine kautionister at forblive til sagens uddrag.

(50)

** i den sag imellem Rasmus Andreisen stadsinstrumentist på den ene og hans medkollega Jesper
Adamsen på den anden side er således kendt, at de begge bør efterkomme den raticiferede kontrakt
af 14/12 1693, at holde lige dygtige folk, og fortjene lige meget af hvis, der fortjenes.

17/6 1695.

** Jens Nielsen byfoged fremviste hans obligation til salig Jens Jensen guldsmed på 133 rigsdaler,
som er indløst 13/6 1695.

25/6 1695.

1/7 1695.

** Christen Dyster på Vingegård på kancelliråd Jørgen Arnfeld til Rugård hans vegne frasagde sig
hans, til byfoged Jens Nielsen her sst, udgivne kaution for Christen Nielsen Møllers persons
tilstedeblivelse, dateret 8/12 1694, eftersom den ikke til hjemting eller landsting er modtaget.



(51)

** den sag med borgmester og råd, anlangende ulovlig fædrift og tørveskær på Randers mark, er
opsat 8 dage.

8/7 1695.

** Rasmus Andreisen stadsinstrumentist stævnede Jesper Adamsen stadsinstrumentist for vidner
angående hans undvigelse fra Borups og Karmarks brylluppers opvartning, hvorefter blev oplæst
attester og vidner, hvortil Jesper Adamsen svarede, at han i Borup og Karmark havde opvartet hvert
sted to dage og nætter.

(52)

** borgmester og råd lod stævne samtlige Lem bymænd samt Laurids Hyrde og hans sønner Esben
og Niels sst for dom, angående den forøvede volddrift med deres fæmon og bæster på Randers bys
ældgamle markjorder, og for overlast 16/6 sidst imod rådmænd Tomas Karmark og Niels Svane og
markmændene Christen Rasmussen og Anders Pedersen, og fremlagde en attest på den skade, der
var gjort på markjorden 16/6, samt en skriftlig attest af 1/6 1695 og en attest og klage.

(53)

** borgmester og råd lod stævne alle Lem bymænd med flere, samt Laurids Jensen Vitten angående
nogle tørv, han har bortført af Randers mark og hjem til hans hus, hvorefter blev fremlagt
markmændenes forklaring.

(54)

** det skriftlige vidne Niels Andersen smed og Peder Andersen glarmester fremlagde, hvori de
vidner, at Jesper Adamsen ikke ville følge Rasmus Andreisen til et bryllup i Årslev.

** Laurids Pedersen og Svend Henningsens skriftlige vidne angående Jesper Adamsens manglende
opvartning ved bryllupper i Borup præstegård og Karmarkgård.

** de poster i Jesper Adamsens indlæg, indført i dom 10/6 sidst.

(55)

** den 8 mænds attest, som borgmester og råd lod fremlægge, angående syn på Randers mark.

** markmændenes attest angående den store uskikkelighed med tørveskær i Randers mark.

** rådmændene Tomas Karmark og Niels Svane deres attest og klage over den store overlast på
Randers bys jorder og enge.

(56)



** de 8 mænds syn i den sag imellem borgmester og råd og de indstævnede angående tørveskær på
Randers bys mark.

** Randers bys markmænds skriftlige forklaring og vidne angående samme.

(58)

15/7 1695.

** Jesper Adamsen stadsinstrumentist stævnede Rasmus Andreisen stadsinstrumentist angående
vidner, om han ikke opvartede med ham i Borup og Karmark, men da ingen vidner var mødt, blev
sagen opsat 14 dage.

** den sag med borgmester og råd kontra en del indstævnede, anlangende ulovlig tørveskær og
fædrift, er med begge parters bevilling opsat 4 uger.

22/7 1695.

29/7 1695.

** Jens Sørensen Bay stævnede Morten Lassen for dom angående hvis, han efter hans forskrivning
af 2/4 1692 er ham skyldig. er opsat 14 dage.

** den sag med byfogden Jens Nielsen kontra Simon Pedersen, forrige forvalter på Mariager
kloster, er opsat 8 dage.

5/8 1695.

** Jens Didriksen skomager her sst stævnede Peder Christensen Tækker hans hustru Dorte
Andersdatter og hendes søster Anne Andersdatter for vidner, angående hvis ord, der imellem dem
om Jens Didriksens datter Maren Jensdatter kan være passeret, og fremlagde en attest af 9/7 1695
og et forlig af 26/6 1695.

(59)

** Hans Jørgensen, rytter under ritmester Bornichs kompagni, stævnede Niels Lassen fisker her sst
og hans hustru Birgitte Rasmusdatter, anlangende nogle ord, som 3/7 sidst afvigte skal være
passeret af Niels Lassen imod rytteren, samt Maren, salig Peder Terkildsens, Jacob Hansen
felbereder og hans hustru Else Christensdatter for deres sandhed at vidne, og så var her for retten
tilstede rytter Hans Jørgensen og Niels Lassen Fisker her sst, som venlig og vel blev forligt, således
at hvis ord, der i hastighed kunne være faldet, skulle være ganske ophævede døde og magtesløse.

** den skriftlige attest, som Jens Didriksen fremlagde, angående hvis ord, som skulle være faldet
imellem Peder Tækkers hustru Dorte Andersdatter og hendes søster Anne om Jens Didriksens datter
Maren Jensdatter og Peder Christensen Tækker, og da sagde Dorte Andersdatter, at hun vidste ikke
andet med Maren Jensdatter end hvis godt var, og i fald hun havde talt nogle ord til hendes mand
for hans lange udeblivelse af hendes hus, havde han hende straffet derfor, dateret 9/7 1695.



(60)

** det skriftlige forlig, Jens Didriksen fremlagde, dateret 26/7 1695, angående nogle ord, som Anne
Andersdatter skulle have talt om sin svoger Peder Christensen Tækker og Maren Jensdatter, og da
sagde hun, at hun ikke vidste at have talt det aller ringeste til onde om Maren Jensdatter, og lovede
ikke efterdags at tale noget, som kunne give Maren Jensdatter nogen vanrøgt, som hendes bror
Søren Andersen i neder Hornbæk med hende tilsagde, underskrevet Jens Didriksen AAD SASHB.

** den sag med Jens Nielsen byfoged på egne vegne kontra Simon Pedersen, forrige forvalter på
Mariager kloster, er fremdeles opsat 8 dage.

12/8 1695.

** Jens Sørensen Bay fremlagde en dom af bytinget 14/3 1692, og satte i rette, at eftersom nu på
samme fordring ikke mere resterede end 11 sletdaler og et bord og jern kakkelovn, Anne Jensdatter
havde in natura af ham bekommet, at han ville blive tilkendt at betale de 11 sletdaler samt in natura
at lade Jens Bays levere bord og kakkelovn, men Morten Lassen Lem var ikke mødt.

** borgmester og råd lod fremlægge et tingsvidne af bytinget 8/7 sidst, imellem byens råd og
indvånere på den ene og samtlige Lem bymænd på den anden side, samt et forbudsvidne af Støvring
herredsting 30/5 1693 og et indlæg og irettesættelse. sagen blev optaget til doms til i dag 14 dage.

(61)

** borgmester og råd efter 5 ugers opsættelse lod fremlægge et tingsvidne og et synsvidne af
bytinget 8/7 1695 og et forbudsvidne af Støvring herredsting 30/5 1693 og et indlæg. sagen er
optaget til doms om 14 dage.

19/8 1695.

** den sag med byfoged Jens Nielsen kontra Simon Pedersen, forrige forvalter på Mariager kloster,
er opsat 8 dage.

26/8 1695.

** Oluf Henriksen på Skaføgård stævnede skriftligt Niels Andersen Lindgård, og synsmænd
vidnede, at de havde beseet et vandløb, som har haft sin gang fra to boder gennem hans gård ud
gennem porten til volden, og da var samme rende stoppet med sten, så vandet ikke kunne have sit
flod, hvilket Niels Andersen havde ladet gøre, og efterskrevne, som mindes op til 55 år, vidnede
dels skriftligt, at så længe havde samme to boders rendestens vand haft sit løb gennem hans gård
ulast og ukæret, men de vidste ikke, om de havde nogen rettighed dertil, hvorimod Niels Lindgård
fremlagde sit indlæg.

(62)

** Søren Jensen og Claus Vilhelm Piper stævnede de i deres indlæg nævnte personer for dom
angående hvis, de er dem skyldig for resterende konsumption, og efterskrevne fremlagde deres svar.



** Cassimirus Bech stævnede Herluf Urbansen farver her sst for dom, angående hans resterende løn
som farversvend for 30 uger, som er 30 sletdaler, hvorimod Herluf Urbansen fremlagde sit indlæg,
hvorefter der blev afsagt dom: da Herluf Urbansen foregiver at have regnskab imod Cassimirus
Bechs fordring, så bør det komme til 4 uvildige dannemænds likvidation.

(63)

** Christen Mortensen, rebslår her sst, fremkom tillige med hans salig hustru Elle Jacobsdatter
Prims arvinger, nemlig Christen Jacobsen Prim skomager Niels Jacobsen Prim Peder Vognsen
snedker på sin hustru Benedikte Jacobsdatter Prims vegne, alle sst, som gav ham afkald for deres
arv efter deres salig søster hans salig hustru Elle Jacobsdatter.

** for retten var tilstede en del Lem mænd, som af borgmester og råd var indstævnet for ulovlig
tørveskær og fædrift på Randers mark, som blev tilspurgt, om de vidste noget til deres befrielse i
samme sag, hvortil de svarede nej, hvorfor sagen blev optaget til doms om 8 dage.

** den sag med byfogden Jens Nielsen kontra Simon Pedersen blev med bevilling fremdeles opsat 8
dage.

** den skriftlige stævning, som Oluf Henriksen fremlagde, hvormed han stævner Niels Andersen
Lindgård i Randers, angående et rendestensløb gennem hans gård, som han har ladet stoppe.

(64)

** de beedigede attester, som blev fremlagt i samme sag.

(65)

** Niels Andersen Lindgårds herimod fremlagte indlæg, at han har måttet indlægge et nyt
fodstykke på et hus i hans gård, som er forrådnet af en vandrende gennem hans gård, og efter KM
lov pagina 809 10.kap 4.artikel må ingen lade flyde vand på anden mands grund imod hans vilje, og
beboerne af de boder, hvorfra renden kommer, kan lade den løbe på deres egen grund gennem deres
boder til gaden.

(66)

** i den sag imellem Jens Sørensen Bay kontra Morten Lassen Lem er således kendt, at Morten
Lassen bør betale til Jens Bay de fordrede 4 sletdaler samt forskaffe ham den lånte kakkelovn og
skive.

2/9 1695.

** Peder Jensen Gerlev her sst stævnede Johan Pedersen Gerlev sst for dom, anlangende den
imellem dem oprettede kontrakt af 10/6 1692, og formente, hans søn Johan Pedersen bør den at
efterleve, og beklagede sig ikke at have fået mad og øl i hans søns hus i 3 uger, hvortil hans søn
svarede, at han ikke vidste at have forbrudt sig imod samme kontrakt. sagen blev optaget til doms til
i dag 8 dage.



** Jørgen Pedersen kobbersmed her sst stævnede Jacob Hansen felbereder sst for vidner, angående
hvis skældsord og ærerørig tale, han øvede imod ham 19/8 sidst, og efterskrevne vidnede, at de
hørte, at Jacob Hansen sagde, alligevel jeg har ingen guldkæde, hvortil Jørgen Pedersen svarede, det
skal en skælm sige mig på, at jeg har nogen ulovlig guldkæde, indtil han beviser det, men de begge
navngav ingen, da svarede Jørgen Hansen, den gamle skælm er du selv.

(67)

** borgmester Jens Karmark lod oplyse to bukkeskind, som imod hans vilje er indkommet i hans
gård, om nogen sig dem vil vedkende.

** borgmester Jens Karmark lod efterlyse en tinflaske, som hans folk havde glemt i
Rådmandsvangen.

9/9 1695.

** Jens Jensen Juel fremlagde en skriftlig stævning og formente, at enhver bør straks betale,
hvorimod efterskrevne indgav deres skriftlige indlæg og en auktions forretning 19/6 1694.

** borgmester Jens Karmark lod til 2.ting oplyse to bukkeskind.

** var for retten tilstede Henrik Koop Jørgen Pedersen farver og Claus Vilhelm Piper, som af Niels
Lauridsen Mollerup var indstævnet for forbud, men Niels Mollerup var ikke mødt.

** i den sag imellem Peder Jensen Gerlev og hans søn Johan Pedersen Gerlev er således kendt, da
Johan Gerlev ikke har forholdt sig efter deres kontrakt, så bør han betale til hans far efter kontrakten
for kost og klæder årligt 40 sletdaler samt kammer seng lys og varme.

(68)

16/9 1695.

** Hans Madsen Østergård, fuldmægtig på Støvringgård, fremlagde en opsættelse af Viborg
landsting 31/7 sidst og en skriftlig stævning, og Otte Lutchen organist vidnede, at den attest, han
havde udgivet til Henrik Pedersen 3/12 1694, er han i alle måder gestendig, og besvarede spørgsmål
angående kreaturer på Støvringgård, som blev solgt på auktion, og andre vidnede derom.

(69)

** Jørgen Kobbersmed stævnede Jacob Hansen felbereder for dom angående nogle skældsord og
fremlagde et tingsvidne 2/9 næst afvigte og et indlæg, og Jacob Hansen fremlagde et indlæg.

** Søren Jørgensen Ruttenborg på samtlige lavsbrødre i lauget, såvel Peder Pedersen i Hvide mølle
hans vegne stævnede Laurids Matiasen kleinsmed for vidne, angående nogle utilbørlige ord, han har
talt i en og anden forsamling bemeldte liglav og Peder Møllers person angående, og efterskrevne
vidnede dels skriftligt, at de hørte, at Laurids Matiasen skældte enhver i liglavet for tyve og skælme,
og Peder Pedersen i Hvide mølle særdeles for en tyv og skælm, for han skrev ham ud af deres
liglavsbog som en skælm.



(70)

** den skriftlige opsættelse af Viborg landsting 31/7 sidst afvigte, hvori Otte Lutchen og andre
pålægges at møde til landstinget 18/9.

(71)

** Hans Madsens fremlagte stævning til Otte Lutchen organist angående hans udgivne attest til
Henrik Pedersen.

** i den sag imellem borgmester og råd på den ene og Lem bymænd på den anden side er således
afsagt, at samtlige indstævnede inden og udenbys mænd bør betale skaden.

(72)

** i den sag med borgmester og råd kontra Lem hyrder og deres medfølgere er således afsagt, at da
Lem fæmon voldeligt har opdrevet en del eng på Randers bys ejendom, og Lem hyrder med flere
med vold og magt har taget Lem bys fæmon fra markmændene, så bør de lide som ransmænd.

23/9 1695.

** Søren Ruttenborg på justitsråd og landsdommer Christoffer Bartolin hans bonde, Peder Lassen
Brøgger af Danstrup, hans vegne stævnede Søren Nielsen Bonde, hos sin far Niels Christensen
Bonde i Danstrup, for vidne og syn angående hvis skade og sårmål, han skal have gjort ham, og
efterskrevne vidnede, at et af Peder Lassens øghøveder havde gjort en lille skade i noget rivelse,
som lå på Søren Nielsens fars ager, som Peder Lassen tilbød ham at erstatte, men Søren Nielsen
ville ikke, men tog Peder Lassens tyrekølle og slog ham dermed på siden af hans hoved, hvorefter
synsmænd afhjemlede deres syn.

(73)

30/9 1695.

** Oluf Henriksen fremlagde en skriftlig stævning. sagen er opsat 3 uger.

** Peder Pedersen i Hvide mølle og samtlige lavsbrødre i liglavet fremlagde en skriftlig stævning
og tingsvidner af bytinget 16/9 1695 og 5/8 1689, og en attest af andre borgere og et indlæg 16/9
1695, hvorimod Laurids Matiasen smed fremlagde sit indlæg.

(74)

7/10 1695.

** Rasmus Andreisen instrumentist her sst stævnede Jesper Adamsen instrumentist sst angående de
to oplyste bukkeskind, hvorefter blev fremlagt en attest, og Terkild Pedersen vidnede, at han ikke
vidste, hvem der betalte bukkene, men Jesper Adamsen og hans søskende bad ham stikke dem, og
Jesper Adamsen fremlagde en skriftlig beskikkelse.



** Cassimirus Bech stævnede Herluf Urbansen i Randers for dom angående hans resterende løn og
fremlagde et indlæg.

(75)

** Antoni Badskær stævnede Gertrud Eriksdatter, salig Adam Trommeslårs, for vidne, og
efterskrevne vidnede, at de på hans vegne spurgte hende, om hun vidste noget med hans hustru
Maren Rasmusdatter, som ikke var kristeligt lovligt eller åbenbarligt, hvortil hun svarede, at hun
vidste intet andet med hende, end det som sømmeligt kristeligt og ærligt var.

** den skriftlige attest, Rasmus Andreisen instrumentist for retten fremlagde, hvori Terkild
Pedersen felbereder vidner, at han 26/8 blev kaldt til borgmester Jens Karmark, som beklagede sig,
at der var ham frastjålet et par skønne bukkeskind, som han havde ladet slagte, og var lagt i stedet et
par små skarns skind, og da det var kommet ham for øre, at Terkild Pedersen skulle have slagtet
nogle bukke for Jesper Adamsen, og om han kunne kende skindene derfra, og da han havde beseet
skindene, var det Jesper Adamsens bukkeskind.

** Jesper Adamsens skriftlige beskikkelse til borgmester Jens Pedersen Karmark angående samme
skind, at han aldrig har frakommet borgmesteren noget af sine tilhørende midler, med Jens
Karmarks svar, at han har intet at beskylde ham for.

(76)

14/10 1695.

21/10 1695.

** borgmester Jens Karmark stævnede Gertrud Eriksdatter og hendes søn Jesper Adamsen og de
andre hendes børn for vidner angående nogle bukkeskind, som er ham frastjålet, såvel nogle
usømmelige ord, der skal være talt ham for nær, og efterskrevne vidnede, at Gertrud Eriksdatter
sagde til grev Friis, at da hun havde noget at give, da gav hun, men nu havde hun intet at give,
derfor er borgmesteren ikke hende så gunstig, men nu har Rasmus Andreisen penge nok at
spendere, og at han havde givet borgmesteren en stor knude penge, hvorefter der blev fremlagt en
attest.

(77)

** den sag med Oluf Henriksen på Skaføgård kontra Niels Andersen Lindgård angående den
rendesten er opsat 8 dage.

** den sag med Jens Andersen Kræmmer kontra Hans Tømmermand ved Clausholm er opsat 8
dage.

** Jens Sørensen Bays attest og vidne af 14/10 1695 angående nogle ord, Gertrud Eriksdatter om
Jens Karmark skal have sagt til grev Friis.

(78)- (bortkommet)



(79)
stævnede Maren Jensdatter, salig Peder Madsen tinstøbers, for syns afhjemling angående hendes
iboende ejendoms brøstfældighed, og synsmænd afhjemlede deres syn.

** den sag med Peder Ingvardsen kontra Christen Mortensen rebslår opsat 8 dage.

** den sag med borgmester Jens Karmark kontra Gertrud Eriksdatter er opsat 8 dage.

** desligeste den sag med Jens Andersen Kræmmer kontra tømmermanden ved

Clausholm og medinteresserede er opsat 8 dage.

** i den sag imellem Oluf Henriksen på Skaføgård og Niels Andersen Lindgård er således for retten
kendt, at da det med tingsvidne af bytinget 26/8 bevises, at vandet fra de to boder har haft sit løb
gennem Niels Lindgårds gård i hans og hans formænds tid, så bør det som tilforn af Arilds tid at
have sit fri løb, dog vedkommende holder rendestenen ved lige og ikke med nogen urenlig
uhemskhed ham nogen fortræd tilføjer.

4/11 1695.

** Jens Andersen kræmmer her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvorimod Jacob Baltsersen på
Clausholm i rette lagde et indlæg under forvalteren Peder Jensen Hegelunds hånd, men da der ikke
var lovligt stævnet, skal der stævnes på ny.

(80)

** borgmester Jens Karmark stævnede Gertrud Eriksdatter, salig Adam Jespersens, for dom
angående hvis ord, hun skal have talt om ham, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 21/10 sidst
afvigte og hans indlæg 28/10 1695 og begærede endelig dom.

** Antoni Henrik Schiermeyer badskær her sst stævnede Gertrud Eriksdatter for dom angående hvis
ublu ord, hun har haft om hans hustru, og fremlagde tingsvidner af bytinget 7/10 sidst og 2/5 1681
og hans indlæg af 28/10 sidst og begærede dom.

** Bodil Sørensdatter, salig Rasmus Christensen Lolliks, forrige borger her sst, fremlagde en
afkaldskvittering, hvori Niels Pedersen Viborg skomager sst på sin hustru Sidsel Rasmusdatters
vegne giver hendes stedmor afkald for arv efter hendes salig far Rasmus Christensen Lollik.

(81)

** Kurt Koop handelsmand her sst stævnede Cathrine Mortensdatter, salig Rasmus Hansen
handskemagers, for dom angående hvis, hun er ham skyldig, og fremlagde hans indlæg.

** i den sag imellem Jørgen Pedersen kobbersmed på den ene og Jacob Hansen felbereder på den
anden side er således kendt, at da parterne med usømmelige ord hinanden på begge sider har
angrebet, så bør det ikke komme dem til forklejning på deres ærlige navn og rygte, og da Jacob



Hansen felbereder først har givet årsag til slige ord, bør han betale Jørgen Pedersen denne processes
omkostning.

** i den sag imellem Christen Pottemager og Peder Møller på den ene og Laurids Matiasen smed på
den anden side er således kendt, at Laurids Matiasen for sin forgribelse bør at gøre Peder Pedersen
Møller og samtlige lavsbrødre en offentlig afbedelse og erklæring.

** i den sag imellem Cassimirus Bech på den ene og Herluf Urbansen på den anden side er således
kendt, at Herluf Urbansen bør betale til Cassimirus Bech 35 sletdaler efter mændenes forretning.

(82)

11/11 1695.

18/11 1695.

** i den sag imellem Jens Juel skomager og en del indstævnede er således kendt, at eftersom Jens
Juel af magistraten er befalet at være værge for salig Jørgen Madsen, forrige byskriver her sst, hans
efterladte datter Dorte Jørgensdatter efter skiftebrev, hvori adskillige debitorer er indført, som han
har ladet stævne for dom, og efterskrevne har indgivet deres svar, som blev tildømt afregning eller
betaling, og de, der ikke var mødt, blev tildømt at betale.

(83)

25/11 1695.

** Just Arctander, handelsmand i Viborg, med en skriftlig kaldsseddel stævnede Herluf Urbansen,
og indgav en regning på 164 sletdaler efter hans forskrivning af 12/11 1693, hvorimod blev
fremlagt Herluf Urbansens hustrus skriftlige indlæg. sagen blev opsat 6 uger.

(84)

** Jens Andersen Kræmmer handelsmand her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvorimod blev
fremlagt Peder Jensen Hegelund, forvalter på Clausholm, hans skriftlige indlæg. sagen er opsat 8
dage.

2/12 1695.

** Jens Andersen Kræmmer handelsmand her sst fremlagde en skriftlig stævning og stævnede Hans
Nielsen tømmermand i Skovhuset ved Clausholm for vidner og begærede, at hans attester måtte
læses og påskrives.

** de Rohder i København lod fremlægge en skriftlig stævning og begærede synsmænd, hvorimod
svarede Peder Nielsen på forrige amtskriver Mikkel Sørensens vegne og formente, at ikke samtlige
salig Maren Jespersdatters arvinger var lovligt stævnet.

(85)



** Christen Mortensen rebslår stævnede Gertrud Eriksdatter, salig Adam Jespersens efterleverske,
for dom for 6 sletdaler, han hende lånt har.

9/12 1695.

** borgmester Christian Zoega med en skriftlig stævning stævnede Anders Rasmussen i Vellev og
Jon Jensen i Hagenstrup mølle for vidner, og Søren Sørensen vognmand vidnede, at han på
borgmesterens vegne havde været i Vellev angående en stud, han havde købt, hvorpå blev fremlagt
en attest.

** den stævning, som borgmester Zoega for retten fremlagde, hvormed han stævnede Anders
Rasmussen i Vellev angående køb af en sorthjelmet stud, som hans forrige tjener Frederik, nu
ladefoged på Frisenborg, har solgt imod 12 sletdalers annamning, men samme stud er aldrig blevet
leveret, men til Jon i Hagenstrup mølle er blevet solgt.

(86)

** dernæst den skriftlige attest, hvori efterskrevne vidnede, at de på borgmester Zoegas vegne
havde været i Vellev for at hende dem købte stud, men Anders Rasmussen svarede dem, at den var
solgt til Jon i Hagenstrup mølle og borgmesteren skulle få sine penge igen.

16/12 1695.

(87)

** Jens Sørensen Bay forrige byens kæmner stævnede efterskrevne for dom angående resterende
jordskyld årlig skat og gæstepenge, hvortil Oluf Henriksen på Skaføgård på sin svigermor Kirsten
Knudsdatter, salig borgmester Søren Andersens vegne, formodede, at hun ikke blev tilfundet at give
højere end sædvanligt.

(88)- (bortkommet)

(90)
testamente, udgivet af salig Christen Nielsen Randers, forrige handelsmand her sst, til Hans
Brøchner 19/7 1695, og så fremkom Peder Christensen af Vilslev og Tomas Sørensen af store
Darum og efter deres indgivne bevis begærede, at pengene til dem måtte leveres, eftersom de
formodede at være salig Christen Nielsens arvinger, og Søren Sørensen skrædder her sst og hans
svogre Jens Andersen Ravn og Søren Andersen Ravn begge af Hammershøj indgav deres skriftlige
indlæg.

** det af Hans Brøchner fremlagte KM konfirmerede testamente, hvormed Christen Nielsen borger
i Randers, da han er uden livsarvinger og ikke har haft nogen hjælp af hans slægt og arvinger,
testamenterer hans bo til hans salig hustrus bror hr Hans Brøchner, sognepræst i Spentrup, som
deraf skal udrede 150 sletdaler til deling mellem samtlige hans arvinger.

(91)



** den fremlagte kopi af deres bevis lyder, at såsom salig Christen Nielsen i Randers og bror til
salig Christen Andersen, forrige foged på Kærsgård, har ved testamente til hr Hans Brøchner,
sognepræst til Spentrup og Gassum sogne, efter hans død udlovet til sine arvinger 100 rigsdaler, og
eftersom en del af salig Christen Andersens børn ikke endnu er myndige eller deres egen værge, da
beordres nærværende tjener på samtlige Christen Andersens børns vegne at modtage deres tilfaldne
arv, nemlig Christen Andersens søn Peder Christensen af Vilslev og svoger Tomas Sørensen af
store Darum, som har Christen Andersens datter, dateret Kærsgård 28/12 1695, hvorefter følger
præstens attest, at Tomas Sørensen i store Darum har til ægte salig Christen Andersen, fuldmægtig
over Kærsgård og birkefoged over Kærsgårds birk, hans datter Anne Christensdatter.

(92)

** Søren Sørensen skrædder og medinteresseredes indlæg herimod indeholder, at da salig Christen
Nielsen i sit testamente 19/7 1695 har efterladt sine arvinger 100 rigsdaler, da ved de ikke andre
rette arvinger efter loven end dem selv, som er søskendebørn til den salig mand og avlet af to
brødre, at en person nemlig Peder Christensen, som skal være Christen Andersens søn, hvilken
Christen Andersen, salig Christen Nielsens mor avlede uden ægteskab, dog med en ægtekones
mand, nemlig Anders Nielsen i Rejstrup, før deres farbror fik hende til ægte, indbilder sig at være
arving efter fædrene frænder er lovstridig, og efter deres salig farbrors kone, som siges skulle være
hans mor, arvede han intet, og vil han arve efter fædrene frænder, bør han søge efter hans rette far
Anders Nielsen i Rejstrup, og ikke efter salig Niels Christensen eller hans søn Christen Nielsen,
som var deres farbror, hvorfor de begærer, at de 100 rigsdaler må komme samtlige medsøskende
alene til gode, som er 3 brødre og en søster, alle ærligt født og avlet af den salig mand Christen
Nielsens farbror Anders Christensen Ravn i Hammershøj, underskrevet Jens Andersen Ravn Søren
Andersen Ravn Christen Andersen Ravn og Søren Sørensen skrædder på hustru Johanne
Andersdatter Ravns vegne.

** Søren Bording fremlagde en KM dom, hvor en del af kommissariernes kendelse bliver kendt
som udømt, og belangende 246 rigsdaler, som Søren Bording har aflagt ed på at have leveret efter
hans forrige husbond Mikkel Sørensens ordre, da bør han for den tiltale fri at være, men da Mikkel
Sørensen har søgt at gravere ham på hans ærlige navn og rygte, bør han betale til ham 500 rigsdaler
og 50 rigsdaler til Christianshavns kirke, og han fremlagde en anden KM dom, belangende den
raderede kvittering, da bør Christen Nielsen for landsdommernes hårde dom fri at være, og han og
Søren Bording frikendes for Mikkel Sørensens ubevislige angribelser, og da Mikkel Sørensen har
angrebet hans tjenere på ære og lempe, så bør han betale enhver af dem 100 rigsdaler og til
Christianshavns kirke 50 rigsdaler.

(93)

13/1 1696.

** rådmand Tomas Karmark stævnede en del udenbys kreditorer angående hvis, de til ham kan
være skyldig, og fremlagde hans indlæg 23/12 1695.

(94)

** rådmand Niels Pedersen Svane stævnede de i indlægget nævnte personer for dom anlangende
hvis, de kan være ham skyldig, og fremlagde sit indlæg af 7/1 sidst og begærede dom.



** Christen Bartolomeusen pottemager her sst stævnede de i indlægget nævnte personer for dom
anlangende hvis, de til ham kan skyldig være, og fremlagde sit indlæg, hvortil Johan Pedersen
Gerlev indgav sit indlæg.

** i den sag imellem rådmand Tomas Pedersen Karmark og en del indstævnede debitorer er således
kendt, at de bær betale deres gæld inden 15 dage.

** i den sag rådmand Niels Svane kontra en del debitorer er således kendt, at de bør betale deres
gæld.

(95)

** i den sag Christen Bartolomeusen kontra nogle indstævnede debitorer, blev de tildømt at betale
deres gæld, men Johan Gerlev, der har regning der imod, da henfindes det til afregning med
uvildige dannemænd.

20/1 1696.

** Christian Zoega, forrige borgmester, stævnede efterskrevne for dom for hvis, de er ham skyldig
og fremlagde sit indlæg, hvorimod Jacob Hansen felbereder indgav sit skriftlige indlæg, og andre
fremlagde deres svar.

** Jesper Adamsen fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne tilstod deres udgivne attest,
hvortil Rasmus Andreisen begærede, at de instrumenter, som dette syn om formelder, måtte komme
for retten til videre eftersyn, og fremlagde sit indlæg.

(96)

** Søren Christensen Bording, forrige fuldmægtig på Dronningborg amtstue, fremlagde en skriftlig
stævning, og KM højesterets dom 23/10 1695 samt KM benådningsbrev 19/12 1693, hvortil Mikkel
Sørensen lod indgive sit skriftlige indlæg.

** Jesper Adamsens skriftlige stævning til Rasmus Andersen, privilegeret instrumentist her sst, for
syns afhjemmelse og tingsvidne angående hans forgribelse imod ham og uforsvarlige medfart, som
han har øvet imod ham på orgelværket i skt Mortens kirke, mens gudstjenesten blev forrettet, hvor
de sammen komparerede efter sædvane at opvarte musikken at udføre, hvor hans fiol og bue blev
spoleret, ligeledes antager Rasmus Andersen alle de bedste bryllupper med fremmede at opvarte,
uden at spørge ham.

(97)

** Jørgen Lauridsen tinstøber og Anders Christensen Vinters udgivne attest angående syn på Jesper
Adamsens fiol med bue og trompet, som Rasmus Andersen og hans dreng havde brudt i stykker for
ham på orgelværket i skt Mortens kirke, da de opvartede på højtidsdagen.

(98)



** Rasmus Andersens derimod fremlagte indlæg, at Jesper Adamsen ikke vil kunne bevise, at han
har forgrebet sig imod ham på orgelværket i skt Mortens kirke, hvor han ville erbyde sin
opvartning, skønt han vidste, det ikke var nødvendigt, idet Rasmus Andersen selv med stor
bekostning med folk var forsynet, og Rasmus Andersen har aldrig forment ham at bruge sin kunst,
og han har nydt langt flere bryllupper end Rasmus Andersen, og da han beklager sig, han ikke kom
til rådmand Karmarks bryllup, da kan Rasmus Andersen intet gøre derved, idet den gode mand ikke
ville have ham til opvartning.

(99)

** den af Søren Christensen Bording i retten fremlagte skriftlige stævning til Mikkel Sørensen,
forrige amtskriver over Dronningborg  Silkeborg og Kalø amter.

** Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, hans skriftlige indlæg, at han intet kan svare, idet alle hans
papirer er i København.

** den af Søren Bording underskrevne reversal over efterskrevne 86 breve og dokumenter, som han
efter højesteretsdom 23/10 næst afvigte og kommissionsdom 25/10 1694 er tilfundet fra sig at
levere.

(102)

27/1 1696.

** Søren Sørensen skrædder og hans medarvinger fremlagde en skriftlig stævning og en begæring
til borgmester og råd, og Christen Nielsen Møllers erklæring samt et sognevidne 15/1 1696 og hans
indlæg, hvortil hr Hans Brøchner, sognepræst til Spentrup og Gassum sogne, fremlagde et
tingsvidne af bytinget 7/1 1696 og en kvittering på 100 rigsdaler og forlovspenge samt hans
skriftlige indlæg.

** hr Hans Brøchner sognepræst stævnede Jens Andersen Ravn Søren Andersen Ravn Christen
Andersen Ravn alle i Hammershøj for dom anlangende hvis, de er skyldig til salig Christen Nielsen,
fordum borger her sst, og fremlagde et udtog af Christen Nielsens bøger og hans indlæg samt en
dom af bytinget 12/2 1689, hvortil Jens Andersen Ravn af Hammershøj tilstod, at alt, hvis han
havde af ham bekommet, havde han gjort lige for.

** hr Hans Brøchner sognepræst stævnede Søren Sørensen skrædder her sst Jens Søren og Christen
Andersen Ravn i Hammershøj for dom og fremlagde sit skriftlige indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(103)

** Erik Nielsen Kruse guldsmed her sst på mademoiselle Bodil Steens vegne stævnede Herluf
Urbansen for dom angående et stykke vadmel, som hun har leveret ham til at farve, og fremlagde
hendes indlæg.

** Christen Nielsen felbereder fremlagde en skriftlig stævning, hvortil Christen Pedersen gjorde sin
ed, at han ikke var far til Kirsten Sørensdatters barn, som hun har beskyldt ham for, og ydermere
lagde sin hånd på hende og gjorde sin ed, at han aldrig havde haft legemlig omgængelse med hende.



3/2 1696.

** Laurids Christensen felbereder stævnede Niels Mouridsen i Asferg for vidner angående den
snak, han fortalte Laurids Christensen og andre, og stævnede Jacob Hansen felbereder her sst
angående nogle ord, som skal være passeret imellem ham og Laurids Christensen, hvorefter Jens
Madsen guldsmed i Randers og hans hustru Bodil Jørgensdatter vedstod deres attest 27/1 sidst, og
indgav en anden attest af 21/1 1696.

(104)

** Erik Henriksen på Vedø stævnede Søren Rasmussen Perck for dom angående hvis, han er ham
skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** Jesper Adamsen instrumentist stævnede Rasmus Andreisen stadsinstrumentist med hans tjenere
Laurids og Svend for vidner angående hvis overlast, han gjorde Jesper Adamsen på orgelværket
1.juledag og hvis som passerede udenfor rådmand Tomas Karmarks dør 9/1 1696, da Christen
Ravns bryllup stod i hans hus, men da vidner ikke var mødt, blev de forelagt at møde om 14 dage,
og efter før indførte stævning fremkom Anders Christensen Vinter Peder Søndergård og Peder
Ågesen alle sst og indgav deres skriftlige vidne, og Rasmus Andreisen svarede, at han ikke mod
godtfolks vilje kunne tage Jesper Adamsen med sig til opvartning, når godtfolk ikke ville have ham,
herimod svarede Jesper Adamsen, at han to dage før brylluppet talte med Tomas Karmark, som
svarede, at han havde bestilt Rasmus Andreisen på den måde, andre bestiller dem, at den ene skulle
følge den anden.

** Søren Bording fremlagde en skriftlig stævning og Morten Halkærs veksel af 13/3 1693 på 216
rigsdaler, som han formente, han burde indfri

(105)- (bortkommet)

(106)

--- blev oplæst den attest Laurids Pedersen og Svend Henningsen indgav, hvori de vidnede, at
1.juledag så og hørte de, at deres husbond Rasmus Andreisen bad Jesper Adamsen ville ikke med
istemme, formedelst han selv med sine folk var bestemt, og såsom han var alene, da ville afvige,
men de så ikke, at deres husbond gjorde ham molest i nogen måde, og 2.juledag så de, at Jesper
Adamsen spillede på samme fiol med samme bue, hvorefter Rasmus Andreisen fremæskede fiol og
bue, hvilket Jesper Adamsen nægtede.

** den skriftlige attest, udgivet af Jens Madsen guldsmed og hans hustru Bodil Sørensdatter, hvori
han vidnede, at der kom to mænd til ham og spurgte efter Jacob Hansen felbereder, som på sin rejse
til Grenå marked havde været inde hos en mand og set på en vædder, men kunne ikke få den, og da
han kom tilbage, var der ingen hjemme uden en gammel mand, og tog vædderen med sig og betalte
den ikke, hvorfor de red efter ham, for vædderen var ikke til salg, for det var ladefogdens, hvorefter
de gik til Jacob felbereder, og de kom tilbage med nogle beredte skind, han havde givet dem.

(107)



** dernæst en skriftlig attest, hvori efterskrevne vidnede, at 8/1 hørte de, at Niels Mouridsen af
Asferg fortalte Laurids Christensen felbereder ved Avning kro, at han forleden lille juleaften kom til
Avning og skulle til Stampemølle med salig Peder Terkildsen felbereders sønner, og da en mand
spurgte dem, om det var dem, der tog en vædder der, svarede de nej, det var deres mosters mand, og
samme mand i Avning havde sagt, at Jacob Hansen i Randers måtte give dem skind, da de kom til
ham.

** den skriftlige attest, som Anders Christensen Vinter oplæste, hvori efterskrevne vidner, at 9/1
ved rådmand Tomas Karmarks dør, da Christen Ravns bryllup blev holdt der i huset, da ville
Rasmus Andreisen ikke tilstede Jesper Adamsen at opvarte med ham, men forrettede det selv med
sine folk, og ellers har Rasmus Andreisen med sine folk og en fremmed svend af Viborg opvartet i
byen de 4 højtids aftener og oppebåret hvis fortjeneste, der faldt, så Jesper Adamsen har ikke nydt
noget deraf, som tilforn.

** den skriftlige stævning, hvormed Rasmus Andreisen Holst instrumentist her sst stævnede
Gertrud Eriksdatter, salig Adam Muuses, angående nogle ukvemsord, hun skulle have sagt om hans
salig far Andreas Holst.

(108)- (bortkommet)

(109)

10/2 1696.

** Jacob Hansen felbereder her sst med en skriftlig stævning stævnede Laurids Christensen
felbereder angående nogle hadske og skammelige ord, han skal have sagt, hans ærlige navn og rygte
til forklejning, hvorimod blev fremlagt Laurids Christensens skriftlige indlæg, at han ved tingsvidne
af bytinget 3/2 beviser, hvem der har sagt ham det, hvorefter der blev afsagt dom: da procederes et
tingsvidne af 3/2, og Jacob Hansen derimod vil føre kontravidner, så kan de ikke tilstedes, før der
lovmæssigt bliver stævnet.

(111)

17/2 1696.

** Antoni Badskær stævnede Herluf Urbansen her sst for dom angående hvis pant, han har leveret
hans hustru, og fremlagde Erik Kruse guldsmed og to andre deres udgivne attest 9/2 og Antoni
Schiermeyers indlæg, hvorimod blev fremlagt Herluf Urbansens hustrus indlæg.

** Otte Marsvin til Trudsholm stævnede Herluf Urbansen farver her sst for dom angående hvis tøj,
han efter sin seddel har antaget at farve for den gode mands bonde Anders Jespersen af Dalbyover,
og fremlagde et tingsvidne af Gerlev herredsting 11/3 1695 og et indlæg og beregning, hvorimod
blev fremlagt Herluf Urbansens indlæg.

** borgmester og råd stævnede Anders Poulsen Bay her sst for dom angående resterende
rentepenge til latinske og danske skolebørn, 14 rigsdaler.

(112)



** Jesper Adamsen instrumentist fremæskede Laurids Mortensen Lang, hører i den latinske skole,
som læste sin skriftlige attest, at da han 25/12 1695 kom på orgelværket i sin tjeneste, fandt han
Jesper Adamsen med sine instrumenter for at ville opvarte som tilforn, og derefter kom Rasmus
Andreisen og sagde til Jesper Adamsen, at han ikke ville opvarte med ham og stødte ham til side,
hvorefter Jesper Adamsens trompet var så godt som brudt over tværs, hvorefter organist Otte
Lutchen oplæste sin attest, at samme dag så han Jesper Adamsens fiol, som var ilde medhandlet,
hvortil Rasmus Andreisen fremlagde sit indlæg, og fremlagde en kopi af grev Friises befaling til
borgmester og råd, angående forlig mellem instrumentisterne, dateret 23/9 1695, med borgmester
og råds påskrevne svar, hvor blandt andet anføres, at Jesper Adamsen nægter at indgå forlig.

(115)

** i den sag imellem Søren Sørensen skrædder og medinteresserede kontra hr Hans Brøchner er
således afsagt, at da det med Hammershøj sognemænds attest af 15/1 sidst afvigte bevises, at salig
Anders Christensen Ravns børn er søskendebørn til salig Christen Nielsen, som boede i Randers, så
bør Søren Sørensens hustru Johanne Andersdatter Ravn tillige med hendes søskende Jens Søren og
Christen Andersen Ravn, som skal være den salig mands søskendebørn, med andre arvinger at arve
enhver sin anpart af 100 rigsdaler.

** i den sag imellem Søren Bording kontra Morten Halkær er således kendt, at Morten Halkær bør
sin veksel til Søren Bording at indfri.

(116)

24/2 1696.

2/3 1696.

** Jacob Nielsen af Ørsted på Hans Amdisens vegne af Kærgård havde med sin en ung person
Bjørn Pedersen, som af våde blev skudt af Hans Amdisen, tillige med sin mor Birgitte Sørensdatter,
som tilstod, at de intet havde at klage over Hans Amdisen, men takkede ham godt, hvor imod Jacob
Nielsen leverede dem 20 rigsdaler for hans udståede smerte.

9/3 1696.

** Rasmus Andreisen stadsmusikant stævnede Gertrud Eriksdatter, salig Adam Jespersens, og
fremlagde et tingsvidne af bytinget 3/2 sidst afvigte, og et skriftligt indlæg, hvorimod Gertrud
Eriksdatter indgav sit skriftlige indlæg. sagen blev optaget til doms til i dag 8 dage.

** amtskriver Henrik Keil fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede Peder Jensen
Vintmølle, og fremlagde sit indlæg og en attest af 8/1 1696, hvortil at svare mødte Jens Pedersen
Vintmølle og hans søn Peder Jensen Vintmølle og indgav deres skriftlige indlæg, som de og Jens
Vintmølles kæreste Anne Mortensdatter og datter Maren Jensdatter var gestendig.

(117)



** hyrden Søren Andersen stævnede Niels Pedersen Lueskrædder for vidner at påhøre angående en
ko, som forleden sommer i marken skal være undkommet, hvorefter efterskrevne vidnede mundtligt
og skriftligt, at den elendige ko, som ikke kunne rejse sig selv, var Niels Pedersen Lueskrædders,
som blev synet på Birgit Cathrine Meulengracht, borgmester Jens Karmarks hendes befaling.

(118)

** amtskriver Julius Henrik Keil stævnede skriftligt Jens Pedersen Vintmølle og hans kæreste Anne
Mortensdatter og deres datter Maren Jensdatter, salig Søren Olufsens, hans forrige skrivers kæreste,
belangende med ed at befri efter hans begæring i en beskikkelse 8/1 sidst afvigte, at der ikke er
tilkommet dem mere fra den salig karl, end de har angivet, og derefter fremlagde et skriftligt
indlæg, hvorefter Jens Pedersen Vintmølle fremlagde et skriftligt indlæg.

(120)

** i den sag imellem Otte Marsvin på sin bondes vegne og Herluf Urbansen af Randers er således
afsagt, at Herluf Urbansen bør betale for 8 alen tøj, han bekom at farve, samt processens bekostning
6 rigsdaler.

** i den sag imellem Antoni Henrik Schiermeyer kontra Herluf Urbansen er således kendt, at Herluf
Urbansen bør betale 92 rigsdaler inden 15 dage.

16/3 1696.

** Simon Pedersen stævnede Herluf Urbansen farver for dom angående hvis, han er ham skyldig,
og fremlagde et indlæg, hvorimod Herluf Urbansens kæreste fremlagde et indlæg.

** Christen Bartolomeusen pottemager stævnede Johan Pedersen Gerlev for dom angående hvis,
han er ham skyldig, og fremlagde en dom af bytinget 13/1 1696, og Johan Gerlev fremlagde et
indlæg.

(121)

** rådmand Tomas Karmark lod læse og påskrive et forbud, at da han på auktion har tilforhandlet
sig en øde plads på Adelgade, hvor de påstående bygninger af ildebrand er lagt i aske, og en og
anden har gjort sig samme plads nyttig med pålæggelse af træ møg sten og andet, så advares så
mange, som hidindtil har lagt noget derpå, at de lader det afføre, og forbydes alle efter denne dag at
bruge samme øde plads.

** i den sag imellem borgmester og råd og Anders Poulsen Bay er således kendt, at Anders Bay bør
betale borgmester og råd 14 rigsdaler.

** i den sag med Simon Pedersen kontra Herluf Farver er således kendt, at Herluf Urbansen bør at
betale Simon Pedersen 16 sletdaler.

** i den sag med Rasmus Andreisen kontra Gertrud Eriksdatter er således

(122)- (bortkommet)



(123)

** Henrik von Hatten stævnede Jacob Nielsen Slemming for dom angående 27 sletdaler, han er ham
skyldig, som han blev tildømt at betale.

** i den sag med amtskriver Henrik Keil kontra Jens Pedersen Vintmølle og hans datter Maren
Jensdatter er således kendt, at da det med tingsvidne af bytinget 9/3 sidst afvigte ses, at de har
annammet 20 rigsdaler af den salig karl, og der mangler 300 rigsdaler i kassen af KM penge, den
salig karl havde under hænder, så bør de fra sig levere de 20 rigsdaler til amtskriveren.

6/4 1696.

** Jens Pedersen Karmark stævnede efterskrevne, hvorimod efterskrevne svarede, at de ingen
skatter var byen skyldig, hvorefter blev fremlagt en kontrakt mellem Jens Karmark og nogle
borgere, og et mandtal og taksering, af dette års takserborgere lignet, hvorpå Jens Jensen Juel på
egne og en del indstævnedes vegne fremlagde et underskrevet indlæg.

(124)

** Iver Nielsen Rodskov, forrige byens kæmner, stævnede så mange, som rester med deres årlige
skat efter jordskyldsbogen, og fremlagde sit indlæg, samt KM brev, i samme jordskyldsbog indført.

(125)

** borgmester og råd stævnede Peder von Sprechelsen for sandemænds opkrævelse, angående den
omtvistede eng og ejendom Brastrupholm, hvortil Peder von Sprechelsen lod fremlægge
højesteretsdom 21/6 1695, hvormed han beviste, at Brastrupholms grund i Borup sogn var ham
tildømt, og han fremviste en landstingsdom af Viborg landsting 20/9 1694, hvor samme grund var
ham tilkendt efter vidnesbyrd af 15/8 1693 og synsvidne af 26/9 næst efter.

** indførsel af ovennævnte højesterets og landstingsdomme.

(127)

** Jacob Hansen felbereder fremlagde en skriftlig stævning og et tingsvidne af sønder Mols
herredsting 28/2 sidst afvigte, og hans skriftlige indlæg, hvortil Laurids Christensen felbereder
fremlagde skriftlige attester 15/2 sidst afvigte 10/2 1696 og et tingsvidne af bytinget 3/2 1696 og
hans indlæg.

15/4 1696.

(128)

** borgmester og råd lod fremlægge en attest fra sandemændene, som var opnævnt til at sætte sten
og skel imellem Brastholm, som Peder von Sprechelsen formener sig på Borup kirkes vegne at
tilhøre, og Randers bys tilhørende mark, og da de var forsamlet, blev for dem forelæst en
sandemandsgang af 15/5 1616, som ved en landstingsdom 21/9 1692 er konfirmeret ved et syn, men



da Peder von Sprechelsens fuldmægtig vægrede sig ved at levere dem hans dokumenter, så var det
dem umuligt at sætte ret skel, i særdeleshed, at de skel han ville have sat, var alt for langt ind i
byens mark.

(129)

20/4 1696.

27/4 1696.

4/5 1696.

** Jørgen Pedersen farver stævnede Jochum Herbst for vidner, angående det forbud, som var gjort,
såvel byens privilegier og KM brev farveriet angående, og fremlagde skriftlige attester, hvortil
Jochum Herbst svarede, at han har antaget farvetøj, som han lod føre til Viborg at lade farve, og
derefter til byen igen, og han kan ikke nedsætte sig, før han kan få hus til påske, og det han har
gjort, har han borgmester og råds hånd, det må de forsvare.

(130)

** i den sag imellem Jacob Hansen felbereder på den ene og Laurids felbereder på den anden side
er kendt således, at eftersom det irettelagte tingsvidne af sønder Mols herredsting beviser, at Jacob
Hansen har købt og betalt den omtvistede vædder, som Laurids Felbereder skulle have fortalt, at
han var kommet ulovligt til den, og da Laurids Felbereder med et andet tingsvidne af bytinget
erklærer, at de ord er sagt ham af Niels Mouridsen af Asferg, som vedstår dem, og da det er tvært
imod hverandre, så bør samme ord ikke komme Jacob Hansen på hans ærlige navn og rygte til
nogen forklejnelse.

** i den sag imellem hr Hans Brøchner på den ene og Jens Andersen Ravn og hans to brødre af
Hammershøj på den anden side er således kendt, at da Jens Ravn ved ed benægter at være salig
Christen Nielsen noget skyldig, så kan han ikke tilfindes det fordrede krav at betale, men hans
brødre bør hver sin anpart af fordringen at betale til hr Hans Brøchner.

(131)

** i den sag Iver Nielsen Rodskov kontra en del indvånere, jordskyld angående, er kendt således, at
de indstævnede bør betale efter jordskyldsbogens formelding, men Peder von Sprechelsen, som
fremlægger kvittering, bør fri at være.

** i den sag Christen Pedersen felbereder kontra et besovet folk, nemlig Kirsten Sørensdatter,
kendes således, at da han ved ed benægter, at han ikke er hendes barnefar, så bør han for lejermål fri
at være.

** de attester, som Jørgen Pedersen farver fremlagde imod Jochum Herbst.

(132)



** i den sag imellem Christen Bartolomeusen pottemager og Johan Gerlev er således kendt, at
Johan Gerlev bør betale 8 sletdaler til ham.

11/5 1696.

** Jørgen Pedersen farver stævnede Jochum Herbst for dom, angående forbud, og fremlagde et
tingsvidne af bytinget 6/5 sidst, og et instrument med magistratens svar, samt en del borgeres
forretning, en kopi af KM brev farveriet angående af 21/7 1688, og en kopi ag KM brev 8/7 1693
og hans indlæg, hvorimod Jochum Herbst lod fremlægge hans borgerskabsbrev 11/11 1695,
borgmester Jens Karmarks attest 30/3 sidst, og et lejebrev 11/1 sidst afvigte og hans indlæg.

** Rasmus Andreisen fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne vidnede, at Jesper Adamsen
havde sagt, at Rasmus Andreisens drenge havde slået hans vinduer ind.

(133)

** Jørgen Pedersen kobbersmed fremlagde en skriftlig stævning og en kopi af Christen Jensens
udgivne revers 4/2 1694 og et indlæg.

25/5 1696.

3/6 1696.

** Niels Andersen Lindgård stævnede Oluf Henriksen på Skaføgård for syn, angående det vand og
rendestensløb i hans gård, hvorimod blev fremlagt Oluf Henriksens skriftlige indlæg, hvorefter
synsmænd blev udnævnt.

** Niels Andersen Krog af Tørslev stævnede Jacob Hansen felbereder for dom angående hvis, han
er ham skyldig, og fremlagde et indlæg, hvortil Jacob Hansen fremlagde 2 mark, og mente ikke
videre at være skyldig, hvorefter sagen blev optaget til doms.

(134)

8/6 1696.

** Christen Ravn og Søren Ravn af Hammershøj stævnede hr Hans Brøchner, sognepræst til
Spentrup, for dom angående hvis, deres farbrors søn salig Christen Nielsen, som døde i Randers,
var dem skyldig for hvis, de har gjort og arbejdet for ham, og for hvis andet, han af dem har
bekommet på den fordring, hvorfor hr Hans Brøchner har ladet tage dom over dem, og fremlagde et
indlæg, hvorimod Mads Brøchner på hr Hans Brøchners vegne fremlagde et indlæg, hvorefter sagen
blev optaget til doms.

** Niels Andersen Lindgård. synsmænd afhjemlede syn på det omtvistede rendestens urenligheds
udløb fra de to boder gennem hans gård, som var et omløb på 38 favne, hvorimod der er 5 favne fra
boderne til gaden, og samme omløb er ham til stor skade, idet giver en slem stank og forrådnelse fra
sig.

(135)



15/6 1696.

** dernæst blev afsagt dom i den sag imellem Jørgen Pedersen kontra Christen Jensen i Randrup, at
Christen Jensen bør samme sin udgivne revers skadesløs at indfri, og levere de omtalte sengeklæder
in natura.

22/6 1696.

** i den sag imellem Jørgen Pedersen på den ene side og Jochum Herbst på den anden side kendes
således, at da Jochum Herbst fremlægger sit borgerskabsbrev og med Margrete Hansdatter, salig
Niels Jacobsens kvittering, at han har betalt husleje og med kæmnerens kvittering, at han har betalt
skat og jordskyld, så bør han for Jørgen Farvers tiltale fri at være.

(136)

** KM brev, dateret 31/3 1696, hvormed forordnes Anders Knudsen til at være by og rådstueskriver
i Randers i forrige salig Anders Hansens sted.

** Anders Sørensen Bay handelsmand her sst lod læse et auktionsskøde på to boder på Østergrave.

29/6 1696.

** Kurt Koop lod læse og påskrive et udlæg, som er gjort 20/4 1696 hos salig Rasmus Hansen
handskemagers enke for Jacob Slemming her sst.

** borgmester Jens Karmark stævnede Anne Mortensdatter, som har tjent ham, angående hvis, han
på egne og kollegers vegne har at søge hende for, og fremlagde hans indlæg, hvortil hun begærede
opsættelse i 8 dage, hvor hun ville gøre regnskab, hvilket blev tilladt, da enhver skal vederfares ret.

** hr Hans Brøchner, sognepræst til Spentrup, stævnede alle indenbys debitorer for dom, angående
hvis de resterer efter hans salig svoger Christen Nielsens bogs indhold, og fremlagde hans indlæg
og en dom af bytinget 12/2 1689, hvorefter efterskrevne fremlagde deres indlæg, og sagen blev
optaget til doms til i dag 8 dage.

(137)

** magister Hans Dinesen Mossin og hr Hans Olufsen, sognepræster her sst, fremlagde et
instrument, hvormed de vil forbyde alle, som har sået i Randers bys tilliggende agre, noget at
indføre, før de efter loven rigtigt med dem har ladet tælle og tiende.

(138)

6/7 1696.

** magister Hans Dinesen Mossin og hr Hans Olufsen, sognepræster i Randers, fremlagde en
skriftlig stævning og et skriftligt forbud, hvorimod magistraten lod fremlægge et skriftligt indlæg,
og magister Mossin fremlagde en memorial.



** i den sag imellem hr Hans Brøchner på den ene og en del salig Christen Nielsens debitorer på
den anden side, er således kendt, at de bør at betale deres gæld, undtagen Iver Nielsen Rodskov,
som aflagde sin ed ikke at være ham skyldig mere end 10 mursten, som han for retten betalte.

13/7 1696.

** geheimeråd Lilienkrone af Mariager kloster lod fremlægge sin skriftlige memorial til grev Friis
stiftsbefalingsmand anlangende en sættedommer til Randers byting i en sag imellem ham og Jens
Nielsen byfoged sst, hvortil blev forordnet Laurids Skipper, hvorefter blev fremlagt en skriftlig
kaldsseddel til Jens Nielsen byfoged, og fremlagde en højesteretsdom af 17/6 1695 kontra Jens
Nielsen samt et indlæg, hvortil Jens Nielsen svarede, at han ville KM dom efterkomme, og tilbød
sin reversal. sagen blev opsat 4 uger.

(139)

** Hans Jensen Kårø borger her sst fremlagde en skriftlig kaldsseddel, hvori stævnedes Rasmus
Rasmussen hattemager for dom angående den overlast, som han skal have gjort ham 4/7 sidst
afvigte, samt efterskrevne vidner, som blev forelagt at møde i dag 14 dage.

(140)

** magister Hans Dinesen Mossin og hr Hans Olufsen, sognepræster her sst, fremlagde en skriftlig
kaldsseddel og et tingsvidne af bytinget 6/7 næst afvigte, hvorimod borgmester og råd lod
fremlægge deres indlæg angående præstepengene, hvortil mester Mossin fremlagde deres protest.
sagen blev opsat 3 uger.

(141)

** Søren Rasmussen borger her sst fremviste et købebrev og skøde, af Kirsten Jensdatter Bay
udgivet og underskrevet, tillige af Jens Lauridsen Bay og Jens Sørensen Bay til vitterlighed, på et
begravelsessted i skt Mortens kirke i koret næst op til den sønderste mur.

20/7 1696.

** borgmester og råd stævnede magister Hans Dinesen Mossin og hr Hans Olufsen, sognepræster
her sst, angående Randers bys store afmagt og forringelse nu i disse tider fremfor i forrige, og
bevislig gøre at præsterne i stedet for tiende hidindtil er blevet betalt, hvorefter blev fremlagt en
attest om byens itzige tilstand.

** Jens Juel borger her sst på egne og en del sine medborgeres vegne stævnede Søren Jørgensen
Ruttenborg for vidner, angående hvis løfte, han havde haft i Mads Sørensen skomagers hus på
midfaste lørdag, men da han ingen fuldmagt havde at fremvise, blev sagen opsat 14 dage.

(142)

** Niels Lauridsen Mollerup af Tved stævnede Margrete Nielsdatter, salig Christen Lauridsen
Mollerups enke, anlangende nogle bårder på Randers mark, han havde afhændet, samt Jørgen



Pedersen Claus Vilhelm Piper og salig Henrik Koops enke Karen Rasmusdatter for forbud, men da
alle vedkommende ikke var stævnet, kunne intet forbudsvidne udstedes.

** Christen Nielsen Mollerup her sst fremlagde en højesteretsdom 23/10 1695 imellem Mikkel
Sørensen, forrige amtskriver over Dronningborg med flere amter, hvori Mikkel Sørensen blev
tildømt at betale ham 600 rigsdaler og til Christianshavns kirke 100 rigsdaler.

(143)

27/7 1696.

** Søren Jørgensen Ruttenborg stævnede efterskrevne for dom for hvis, de på auktion efter salig
Anders Hansen købt har, og fremlagde Anne Marie, salig Anders Hansens, hendes underskrevne
indlæg.

** magister Hans Dinesen og hr Hans Olufsen, sognepræster her sst, fremlagde en opsættelse
imellem dem og magistraten.

** Jesper Lauridsen fremlagde et auktionsskøde 1/5 1696, udgivet til hans far Laurids Nielsen
Jespersen på Maren Jespersdatters gård, og i den forordnede protokol indført.

** KM hospitalsforstander i Randers Johan Peder Piper lod læse og påskrive et skøde, til ham
udgivet af Claus Vilhelm Piper, på et havested uden Vesterport.

** i den sag, som Anne Marie, salig Anders Hansens, har anlagt, er kendt således, at de
indstævnede bør betale deres gæld.

3/8 1696.

** hr magister Hans Dinesen og hr Hans Olufsen, sognepræster her sst, fremlagde en opsættelse
13/7 næst afvigte kontra magistraten, anlangende deres præstepenge. sagen blev opsat 8 dage.

** Johan Jonasen, forrige badskær her sst, stævnede efter en skriftlig stævning, og fremlagde hans
klage og attester.

(144)

** Mads Mikkelsen her sst lod læse og påskrive et auktionsskøde på en 3.part i den gård i
Hovmeden, han påboer.

** Laurids Nielsen handskemager lod læse og påskrive Niels Lauridsen Mollerups til ham udgivne
skøde på en ager.

** Mads Sørensen skomager her sst på egne og en del medborgere deres vegne fremlagde en
opsættelse af bytinget 20/7 1696. opsat 8 dage.

10/8 1696.



** Jens Jensen Juel her sst på egne og en del af sine medborgere deres vegne fremlagde en
opsættelse 20/7 næst afvigte kontra Søren Ruttenborg, og fremlagde en begæring til grev Friis,
dateret 21/7 1696, og efterskrevne vidnede, at da medborgerne i liglavet var tilsagt at komme til
etatsråd Lindenow med deres liglavsbog, og de stod og ventede i den yderste stue, da var Søren
Jørgensen tilstede, og da sagde de, at de ville tale med etatsråden om den skat, som borgmesteren
fordrede, hvortil Søren Jørgensen svarede, at de havde intet med den skat at bestille, hvorfor de lod
det den gang være, og Søren Jørgensen sagde for dem, at han skulle holde dem for den skat fri.
Matias Madsen skomagersvend og hans bror Peder Madsen og deres far Mads Sørensen skomager
vidnede.

(145)

** magister Hans Dinesen Mossin og hr Hans Olufsen, sognepræster her sst, fremlagde en
opsættelse af bytinget 13/7 næst afvigte og deres indlæg, angående deres præstepenge, samt attester,
blandt andre af Peder Pedersen Møller og Christoffer Strauss 23/3 1695, og borgmester Jens
Karmark fremlagde sit indlæg. sagen blev optaget til doms.

(146)

17/8 1696.

** Niels Christensen Ørrild skrædder her sst stævnede Jens Pedersen Grim i Kristrup for vidner,
angående hans ubevislige bekendelse for hans sognepræst hr Ebbe Pedersen i Kristrup på hans
sygeseng 30/7 næst afvigte om hvis, han ville sige passerede 15/4 næst afvigte på Randers
Sønderbro, hvorefter efterskrevne vidner vedstod deres attester.

** Jacob Pedersen, tilforordnet prokurator for Hans Jensen Bager her sst, kontra Søren Jensen
fremlagde en skriftlig kaldsseddel. opsat 14 dage.

** Søren Ruttenborg fremlagde en kaldsseddel på Søren Jensens vegne kontra Hans Bager. sagen
blev opsat 14 dage.

24/8 1696.

(147)

** Christen Poulsen her sst lod læse og påskrive Mads Gregersen Speitzer theol studiosi hans
udgivne afkald for arv efter hans salig forældre samt bror Mogens Gregersen og søster Marie
Cathrine Gregersdatter.

** i den sag imellem sognepræsterne her sst og magistraten er således kendt, at sognepræsterne og
magistraten bør at gøre rigtig afregning med hverandre om deres imellemværende ved 4 uvildige
dannemænd.

31/8 1696.

** Søren Jensen her sst lod læse og opskrive st skøde på et havested.



** Søren Ruttenborg på Søren Jensen her sst hans vegne fremlagde en stævning, hvortil at svare
mødte Jacob Pedersen af Kastrup på Hans Jensen Bagers vegne og formente, at i retten fremvises
tingsvidner af bytinget 27/9 1686 og 16/8 1696, som strider imod KM lovs 1.bogs 9.kapitels
8.artikel, at de, der skal gå i rette for andre, skal være gode oprigtige og uberygtede, og begærede
dommerens kendelse, som ikke ville bifalde Jacob Pedersens påstående.

(148)

** Johan Pedersen af Kastrup på Hans Jensen Bagers vegne fremlagde en skriftlig stævning, og
efterskrevne forrige konsumptionsbetjente fremlagde deres skriftlige attest, og på spørgsmål, om
der ikke for kort tid siden var indkommet af Vesterport noget smør på to vogne, som Hans Bager
begærede at købe, men de svarede, at det skulle Søren Jensen have, og om samme smør blev ført til
bogs, da svarede de, at samme smør straks af bonden blev betalt og skrevet på et bræt, og siden
inden aften i bogen indført.

(149)

** Johan Pedersen på Hans Jensen Bagers vegne fremlagde en skriftlig stævning, og efterskrevne
vidnede, at da Hans Bager kom ind på rådstuen, da sagde borgmester Jens Karmark til ham, nu står
i så i konsumptionen for 70 rigsdaler, men efter KM afslag til byen kommer i til at give 58
rigsdaler, hvortil Hans Bager svarede, det skal en skælm give i mit navn, før skal jeg opgive mit
borgerskab og flytte fra byen, og beklagede sig, at hans næring var ham frataget, og der faldt nogle
ord mellem ham og Søren Jensen om det smør, som var indført gennem Vesterport, hvoraf der ikke
var betalt konsumption, hvortil Søren Jensen svarede, i skal være en skælm, indtil i beviser det, og
der foruden vidnede, at før Hans Bager indkom i rådstuen, sagde borgmester Jens Karmark, når
Hans Bager nu indkommer, så får vi skrive i protokollen hvis ord, han siger, ellers får vi ingen lyd
for ham, og efterskrevne vidnede, at meningen med hans ord blev indskrevet. sagen blev opsat 4
uger.

(151)

7/9 1696.

14/9 1696

(152)

** Jens Tomasen her sst lod læse og påskrive et skøde på en våning.

** KM byfoged Jens Nielsen på KM vegne stævnede Else Christensdatter her sst for dom angående
den store gevalt og overlast, hun gjorde imod tolder Henrik von Hattens pige Anne Jensdatter i
hendes hus, og synsmænd aflagde syn på hendes sår og skade, som hun beskyldte Else
Christensdatter for at have slået hende med en lerpotte, og Else Christensdatter vidnede, at Anne
Jensdatter gav hende onde ord og slog først, så slog hun igen.

** Jost Simonsen bager fremlagde en skriftlig stævning, hvormed stævnedes Hans Jensen bager her
sst imod dom, formedelst nogle ukvems og ubevislige ord på rådstuen 3/8 sidst forleden. sagen blev
opsat 4 uger.



(153)

21/9 1696.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg fremlagde en landstings stævning til salig Rasmus
Sørensen, forrige ridefoged på Dronningborg, hans salig bror Terkild Sørensens børn og andre
arvinger at møde til Støvring herredsting 27/10 førstkommende, om de vil tage imod den salig karls
efterladte midler og svare til hans ugjorte regnskab.

28/9 1696.

** Christen Dyster, forvalter på Tjele og Vingegård, fremlagde en skriftlig stævning og en kopi af
rentekammerets missive til amtskriveren Frederik Wittenberg 17/5 1696, samt Christen Dysters
memorial til kammerkollegiet 1/6 1696 med kammerets resolution og kopier af kvitteringer, samt
hans skriftlige indlæg, hvorefter blev fremlagt Christen Nielsens indlæg, og en dom af Hids Lysgård
herreder 4/5 1696. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag imellem Hans Jensen bager og Søren Jensen er opsat 14 dage.

5/10 1696.

(154)

12/10 1696.

** Jost Simonsen fremlagde en skriftlig stævning kontra Hans Jensen bager. sagen blev opsat 14
dage.

** Christen Dyster lod fremlægge et skriftligt indlæg i sagen mellem ham og Christen Nielsen
Møller her sst, hvori han begærede opsættelse, hvorfor sagen blev opsat 4 uger.

19/10 1696.

** Jens Sørensen Bay her sst på Maren Jensdatter, salig Søren Rasmussens forrige købmand her sst,
hendes vegne lod læse og påskrive et afkald af Rasmus Rasmussen og hans hustru Bodil
Sørensdatter 5/10 1696.

** Anders Sørensen Bay, overformynder her sst, fremlagde på magistratens vegne en skriftlig
stævning til en del forrige overformyndere og værger. sagen blev opsat 14 dage.

26/10 1696.

** Hans Jensen bager stævnede Søren Jensen for vidner angående hvis ord, som passerede imellem
dem 7/8 sidst forleden, efter efterskrevne deres fremlagde attest derom, hvorefter blev fremlagt
Hans Jensens indlæg, og Søren Jensens indlæg.

(156)



** Jost Simonsen fremlagde en stævning og hans indlæg, og Hans Jensen fremlagde sit indlæg.
sagen blev optaget til doms i dag 8 dage.

(157)

2/11 1696.

** blev fremlagt en landstings stævning til salig Maren Jensdatter, Christen Jensens forrige hustru i
Kondrup, hendes efterladte arvinger og kreditorer at møde til skifte i hendes stervbo 18/11
førstkommende.

** Christen Mortensen rebslår lod læse og påskrive en afkaldskvittering af Maren Jacobsdatter,
salig Oluf Sørensens, til ham udgivet 9/9 1696.

** Anders Sørensen Bay overformynder på magistratens vegne fremlagde en skriftlig stævning
angående regnskabs revision. sagen blev opsat 4 uger.

9/11 1696.

** Helene Rosenkrantz, salig Mogens Skeels enke, lod fremlægge skriftlig stævning til Karen
Rasmusdatter, salig Henrik Koops, angående hendes salig mands hånd og kvittering 9/7 1695. sagen
blev opsat 14 dage.

** Christen Dyster på Vingegård med en opsættelse 12/10 kontra Christen Nielsen Møller her sst
fremlagde en opsættelse af bytinget 28/9 næst afvigte og svarede, at han havde leveret Christen
Nielsens kæreste kvitteringer på det fordrede skattekorn, og Christen Nielsen henholdt sig til sit
indlæg i opsættelsen og dom af Lysgård Hids herred 4/5 næst afvigte. sagen blev optaget til doms i
dag 8 dage.

(158)

** i den sag imellem Hans Jensen bager på den ene og Søren Jensen på den anden side er kendt
således, at hvis ord, som imellem dem i rådstuen er passeret, ikke bør at komme enten af dem på
deres ærlige navn og rygte til nogen forklejnelse eller prejudice i ringeste måder.

** i den sag imellem Jost Simonsen på den ene og Hans Jensen bager på den anden side er således
kendt, at da det ikke bevises, at Hans Jensen bager har angrebet Jost Simonsen på hans ære, bør han
for hans tiltale fri at være.

(159)

16/11 1696.

** i den sag imellem Christen Dyster på den ene og Christen Nielsen på den anden side kendes
således, at deres imellemværende bør at komme til afregning ved 4 uvildige dannemænd.

23/11 1696.



** Henrik Wegner, forvalter på Fussinggård, fremlagde en skriftlig kaldsseddel kontra Karen
Rasmusdatter, salig Henrik Koops her sst. sagen blev opsat 14 dage.

30/11 1696.

** Anders Sørensen Bay, overformynder her sst, fremlagde en skriftlig stævning kontra
efterskrevne forrige overformyndere, der iblandt salig Laurids Jespersens enke Lisbet Simonsdatter,
salig Laurids Kragballes enke Maren Nielsdatter, salig Henrik Koops efterleverske Karen
Rasmusdatter imod endelig dom, angående regnskab for hvis, som er passeret, imidlertid de har
været i bestillingen. sagen blev optaget til doms i dag 14 dage.

(160)

7/12 1696.

** Claus Piper her sst stævnede efterskrevne for dom, anlangende gammel resterende konsumption,
og fremlagde et skriftligt indlæg, hvortil efterskrevne fremlagde deres svar, og Claus Piper
fremlagde en bytingsdom 26/8 1695 og begærede dom.

(161)

** rådmand Niels Svane lod lyse efter en pige Margrete Hartvigsdatter, som var sted og fæst til
doktorinde Laurids Jespersens, og ulovligt af hendes tjeneste undveget.

** Rasmus Rasmussen hattemager lod læse og påskrive en afkaldskvittering, af Jørgen Madsen og
Søren Madsen til han udgivet for arv efter deres salig søster Mette Madsdatter og efter deres salig
forældre.

12/12 1696.

** Jens Jensen Juel her sst stævnede borgmester Jens Karmark sst imod en landstingsdom, som de
agter til højesteret at lade appellere, og fremlagde en landstingsdom 7-8/10 1696, angående et forlig
mellem ham og 6 borgere på borgerskabets vegne, som er sket uden fuldmagt, og som en del
borgere ikke er gestendig.

(162)

** rådmand Niels Svane stævnede Søren Andersen i Vinge imod dom for pålagte arrests
undvigelse, og stævnede Johan Piper for dom, for han Søren Andersen af arresten har ladet
udkomme.

** rådmand Niels Svane lod lyse efter en pige Margrete Hartvigsdatter, som har været i tjeneste hos
doktorinde salig Laurids Jespersens, og ulovligt af hendes tjeneste undveget.

21/12 1696.



** Helene Rosenkrantz, salig Mogens Skeels, lod fremlægge en skriftlig kaldsseddel kontra salig
Henrik Koops enke og fremviste salig Henrik Koops kvittering, at alting imellem dem til 9/7 1695
er klart, hvorefter der blev afsagt, at da det ikke bevises, at salig Henrik Koops hustru har fordret
noget hos fru Helene Rosenkrantz, så bør denne sag at være ophævet.

** Holger Rosenkrantz til Brusgård med en skriftlig kaldsseddel hid stævnede en beskikkelse af
8/10, som hos KM tolder Henrik von Hatten her sst af Matias Hansen er gjort, samt stævnede Oluf
Henriksen, forpagter på Stovbygård ? samt tolder von Hatten anlangende hans påskrift på en
kontrakt, hvortil Jens Andersen kræmmer her sst på sin svoger Oluf Henriksens vegne fremlagde
hans indlæg.

(163)

** Niels Nielsen Kragballe stævnede Søren Rasmussen Perck her sst for dom angående hvis, han er
ham skyldig, og fremlagde Søren Percks afregning. sagen blev optaget til doms.

** rådmand Niels Svane fremlagde en skriftlig stævning kontra Søren Andersen i Vinge og Johan
Peder Piper her sst, og fremlagde en dom af bytinget 13/1 1696 og hans indlæg og begærede
derefter dom.

** i Jesu navn Gud forlene lykke og godt nytår.

11/1 1697.

** læst KM instruktion til byfoged Jens Nielsen.

** Søren Jensen her sst lod læse og påskrive st skøde af  Niels Pedersen lueskrædder sst på en
halvager i Østervang.

(164)

** i den sag imellem itzige overformyndere og forrige medformyndere kendes således, at forrige
overformyndere bør straks de ureviderede regnskaber, de indstævnede værger angående, til
rigtighed at bringe.

18/1 1697.

25/1 1697.

** Jens Nielsen byfoged på KM vegne stævnede Burchart Hermand Boumand rytter her sst for
vidner anlangende den ulykke, som 10/1 er sket i Niels Nielsen Vorups hus sst på Rasmus Andersen
rytter, og efterskrevne vidnede, at de kom i klammeri og slagsmål, hvorunder Burchart Boumand
stak Rasmus Andersen med sin kårde, så han senere døde deraf, og han klagede over Burchart
Boumand, at han var hans banemand.

(167)



** Jens Nielsen KM byfoged stævnede Simon Pedersen, forrige forvalter på Mariager kloster, nu
tilholdende på Visborg, for dom angående en højesteretsdoms inddrivelse. sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Nielsen byfoged på KM vegne stævnede Jens Pedersen Brøgger, tjenende Jens Ankersen
sst, for syn og vidner angående den overlast, han forøvede på Anne Poulsdatter, som tjener i gård
med ham, hvorefter synsmænd afhjemlede syn, at hun havde et åbent sår over hendes øje, som hus
beskyldte Jens Pedersen for, at han slæbte hende ved håret og stødte hende med sin træsko.

** efterskrevne, som er udnævnt til sandemænd, aflagde deres ed.

1/2 1697.

(168)

** Anders Sørensen Bay købmand her sst stævnede borgmester Jens Karmark med flere, angående
hvis levende kvæg og andet, som var borte i salig Hans Villumsens stervbo, der auktionen blev
holdt, hvor det kunne være blevet af, og stævnede Mikkel Sørensen, forrige amtskriver, for vidner
angående noget levende kvæg, han skal have til sig annammet i salig Hans Villumsens stervbo, og
stævnede Hams Tomasen vognmands hustru Ingeborg Jensdatter og Rasmus Hansen bagers hustru
Else Andersdatter for at vidne om det kvæg, som ikke fandtes i salig Hans Villumsens stervbo, og
efterskrevne blev af Anders Bay forhørt om forskelligt kvæg, hvor det var blevet af, og Søren
Mortensen af Bjerregrav, som havde tjent salig Hans Villumsen og hans hustru salig Lisbet
Seemands, vidnede derom. sagen blev opsat 8 dage.

(169)

8/2 1697.

** Jens Nielsen byfoged stævnede Jens Pedersen Brøgger, tjenende Jens Ankersen her sst, for dom
angående den overlast, han har forøvet imod Anne Poulsdatter, og fremlagde et tingsvidne af
bytinget 25/1 næst afvigte. sagen blev opsat 8 dage.

** den sag for Jens Nielsen byfoged kontra Simon Pedersen på Visborggård er opsat 8 dage.

** sr Aslach lod læse og påskrive et skøde af 7/3 1695 udgivet af Las Lassen her sst på et
begravelsessted i skt Mortens kirke.

** borgmester og råd og en del af borgerskabet i Randers stævnede Niels Andersen vejrmøller, og
hans søster Kirsten Andersdatter i vejrmøllen for vidner at påhøre, angående det tømmer, han solgte
til Rasmus Lang i Østrup, og efterskrevne vidner fremlagde deres attester, og andre vidnede derom.

(171)

** de tre attester, som for retten blev oplæst.

15/2 1697.

** den sag KM byfoged kontra Jens Pedersen Brøgger, tjenende Jens Ankersen, blev opsat 8 dage.



(172)

** Jørgen Pedersen overformynder stævnede borgmester og råd for vidne, angående de uklarerede
skifter samt værgemåls regnskaber, og fremlagde en begæring.

22/2 1697.

** Mads Pedersen Gassum lod læse et skøde af Anne Madsdatter, salig hr Christens i Tved, til ham
på den bod, han iboer.

** Gert Siepke, forrige års kæmner her sst, stævnede efterskrevne, men er opsat til nyt stævnemål.

** Anders Sørensen Bay lod læse et auktionsskøde på en hel ager på Randers mark.

** Peder Andersen Mammen lod læse et tingsvidne af bytinget 29/1 1694.

1/3 1697.

** Jens Nielsen byfoged på KM og byens vegne stævnede Niels Andersen vejrmøller, og talte med
hans søster Kirsten Andersdatter i vejrmøllen, for dom angående hans strafbøder, formedelst han
har handlet her i byen og ikke har taget borgerskab, og fremlagde Niels Andersens revers. sagen
blev optaget til doms i dag 14 dage.

(173)

** Niels Pedersen Bay, oldermand for borgerlavet, og Niels Pedersen lueskrædder fremlagde et
tingsvidne af bytinget 8/2 1697, angående Niels Andersen vejrmøllers handel imod Randers bys
privilegier, som blev fremlagt sammen med en højesteretsdom 9/5 1694 og borgernes underskrevne
indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

** Elisabet Simonsdatter, salig Laurids Nielsens, stævnede Jens Andersen Kræmmer her sst for
dom angående en brygning malt, han fordrer konsumption af, som skal være betalt, og fremlagde en
attest og hendes indlæg. sagen blev optaget til doms i dag 8 dage.

(174)

** hr Anders Hutfeld i Brabrand stævnede Niels Egidiusen her sst for dom angående hvis, han efter
hans forskrivning og dom til hans salig far kommissær Jesper Nielsen Hutfeld befindes at restere,
og fremlagde hans obligation dateret 30/10 1679, og en dom af Århus byting 9/1 1690, hvorefter
han blev tilkendt at indfri sin skadesløs forskrivning.

** Jørgen Ludvigsen bødker, som skal være stævnet af Niels Nielsen Bendtsen for nogle hastige og
ubekvemsord, han for nær skal have talt hans datter Karen Nielsdatter, som er Ambrus Jensens
hustru, bekendte, at han intet vidste med hende andet end hvis ærligt og sømmeligt var.

(175)



** Anders Nielsen studiosus i Støvring præstegård stævnede Jens Christensen ridefoged her sst
angående hjemmel til en kjole. sagen er opsat 8 dage.

** den sag Jens Nielsen byfoged kontra Simon Pedersen, forrige forvalter på Mariager kloster, er
opsat 8 dage.

8/3 1697.

** læst kammerkollegiets brev anlangende hvem strandrettighed til strandgods og vrag ville
forpagte.

** Rasmus Andreisen, stadsmusikant her sst, stævnede Niels Sørensen degn i Holbæk angående det
vidne, han aflagde for provsten i Ørsted præstegård 18/2 næst afvigte. sagen blev opsat 14 dage.

** magister Peder Carstensen, rector scholae i Randers, og kolleger fremlagde en skriftlig stævning
til efterskrevne, som ikke har villet betale for lig, som de har ladet begrave, eller for opvartning på
deres bryllupsdag, og fremlagde KM forordning 7/11 1682. sagen blev optaget til i dag 8 dage til
doms.

(176)

** Else Eriksdatter, salig Christen Jacobsen Prims her sst, med hendes lovværge Erik Jensen Klog,
herredsfoged i Støvring Nørhald herred, stævnede efterskrevne anlangende hvis, de kan være
skyldig for hvis, de har købt på auktionen, og fremlagde et indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

** amtskriver Keil lod læse Johan Gottlieb Sommers udgivne obligation og panteforskrivning til
ham.

** Simon Pedersen tilholdende på Visborggård begærede, at den sag imellem ham og byfoged Jens
Nielsen måtte opsættes 8 dage, som blev samtykket.

15/3 1697.

** læst KM privilegier for Stege by og Møens lands indbyggere 8/9 1696.

** læst KM befaling til kammerkollegiet 9/3 1697.

** Else Eriksdatter, salig Christen Jacobsen Prims, lod læse et skøde på den halve part i den halve
gård her sst, som Jacob Christensen Prim arveligt efter sin salig far Christen Jacobsen Prim er
tilfaldet.

** i den sag imellem byfogden på KM og byens vegne på den ene og Niels Andersen møller på den
anden side, er således kendt, at eftersom Niels Andersen Møller har brugt handel i byen, førend han
har vundet sit borgerskab, så bør han betale sine faldsbøder, nemlig 40 lod sølv.

** i den sag imellem en del borgere på den ene og Niels Andersen møller på den anden side, er
således kendt, at eftersom byfogden på KM og byens vegne har fået dom over Niels Andersen
møller, så bør han til samme borgere at betale processens bekostning.



** borgmester Jens Karmark fremlagde en kaldsseddel til Jens Jensen Juel på egne og
interesseredes og medfølgeres vegne, angående den proces ved højesteret om Brastrupholm. sagen
blev opsat 8 dage.

(177)

** Anders Sørensen Bay lod læse protokollere en frasigelse af assessor ---- til ham udgivet,
anlangende salig Anne Poulsdatters arveparter her i byen, som skal være KM hjemfaldet.

** Anders Sørensen Bay lod læse en kvittering af hans bror Jens Bay.

22/3 1697.

** læst KM befaling angående landprang på landet, og etatsråd Lindenows brev til borgmester og
råd om det samme at kommunikere.

** borgmester Jens Karmark fremlagde en skriftlig kaldsseddel, hvormed han stævnede Jens Jensen
Juel her sst for vidne, anlangende den rejses bekostning, som borgmesteren gjorde på København
1695, og fremlagde en beskikkelse til Jens Jensen Juel og flere borgere, og efterskrevne vidnede om
hvor meget, de havde betalt til processen til hjemting landsting og højesteret.

(179)

** på det i dag 14 dage næst afvigte afhjemlede kald Rasmus Andreisen kontra Niels Sørensen degn
i Holbæk, fremlagde Niels Sørensen degn sit skriftlige indlæg, og efterskrevne vidnede, at han på
spørgsmål svarede Rasmus Andreisen, at blytækkeren og hjulmanden opvartede til et bryllup, og
Laurids Eriksen havde sagt og givet penge på tallerkenen med de ord, det er for mig, vil de andre
give noget, da må de.

(180)

** Karen Madsdatter lod læse og påskrive Laurids Nielsen bødkers udgivne obligation 10/1 1688 på
100 sletdaler, hvorfor han pantsætter sin gård.

** Johan Piper lod opbyde tre af hospitalets øde haver, om nogen dem ville fæste.

** på salig Henrik Koops stervbo og arvingers vegne stævnedes en del her af byen for resterende
konsumption til salig Henrik Koop.

29/3 1697.

** Johan Piper lod læse opbydelse af hospitalets haver.

7/4 1697.



** borgmester Jens Karmark med flere stævnede Christen Dyster på Vingegård for hvis, han dem
skyldig er for bekommet tømmer og andet, hvortil han fremlagde sit skriftlige indlæg. sagen blev
opsat 14 dage.

** rådmand Niels Pedersen Svane stævnede Christen Dyster på Vingegård for dom, angående
resten af 60 tønder rug, som han skulle have leveret ham inden 16/3 forgangen år. sagen blev opsat
8 dage.

** Niels Jensen Bay kleinsmed her sst lod læse et skøde af Christen Nielsen møller til ham udgivet
på et stykke jordsmon.

** Johan Piper hospitalsforstander lod læse en tilbydelse om hospitals haver til leje.

12/4 1697.

** læst KM forbud om kød smør og flæsk at udføre til fremmede steder.

19/4 1697.

** den sag imellem rådmand Niels Svane og Christen Dyster på Vingegård er opsat 8 dage.

** Jacob Nielsen Slemming stævnede Bodil Sørensdatter, Søren Hammelevs hustru, for vidner
angående hvad utilbørlige ord, hun har haft om Jacob Slemming og hans hustru Karen
Christensdatter, og Cathrine Mortensdatter salig Rasmus Hansen handskemagers, vidnede, at Bodil
Sørensdatter kaldte Karen Christensdatter for en dragoner hore, og Anne Nielsdatter, salig Søren
Andersens her sst, vidnede, at hun så hendes bror Jacob Slemming stod ved Bodil Hammelevs dør,
og de havde et limeskaft imellem sig, hvormed hun havde slået hans hustru.

(181)

** Søren Hammelev her sst stævnede Jacob Slemming og hans hustru for vidner, angående hvis
skælden og overlast, de har begået på hans hustru, og David Bruns hustru Karen Christensdatter og
Laurids Iversens hustru Karen Simonsdatter vidnede, at de hørte, at Bodil Hammelevs råbte, nu
myrder Jacob Slemming og hans hustru mig, og de hørte, at Jacob Slemmings hustru kaldte Bodil
Hammelev for en blå mær.

(182)

26/4 1697.

** den sag for borgmester Jens Karmark kontra Christen Dyster på Vingegård er opsat 3 uger.

3/5 1697.

** byfoged Jens Nielsen lod oplyse et hvidt sosvin med 5 grise, som han på naboers begæring har
optaget til opbevaring i hans gård.



** Mads Brøchner stævnede Maren Jensdatter, hos hendes far Jens Smed, for dom, formedelst
ulovlig undvigelse af hendes tjeneste, hvorefter der blev afsagt dom: hun bør betale et halvt års løn
og processens bekostning.

** Søren Jensen her sst stævnede efterskrevne inden og udenbys mænd for dom, og fremlagde sit
indlæg, hvorefter de indstævnede blev tilkendt at betale deres gæld.

** i den sag for Rasmus Mikkelsen her sst kontra en del inden og udenbys debitorer er kald og
varsel opsat 8 dage.

** i den sag for Christen Nielsen møller kontra nogle indstævnede er kald og varsel opsat 8 dage.

** i den sag for Johan Piper kontra en del indstævnede er kald og varsel opsat 8 dage.

(183)

10/5 1697.

** KM byfoged lod 2.ting oplyse et hvidt sosvin med grise.

** hr Bendix Koop, sognepræst til Udbyneder, stævnede de i hans indlæg indførte personer for dom
for hvis, de på auktionen har købt efter salig Henrik Koop og fremlagde sit indlæg, hvorimod
Christen Nielsen Møller her sst fremlagde et indlæg, hvorefter de blev tildømt at betale deres gæld.

** Christen Nielsen Møller her sst stævnede efterskrevne skyldnere for dom for hvis, de ham
skyldig er, og fremlagde sit indlæg, hvorimod efterskrevne fremlagde deres svar, hvorefter de blev
tildømt at betale hvis, de har vedgået at være ham skyldig.

** Johan Peder Piper forstander stævnede efterskrevne skyldnere for hvis, de er ham skyldig. sagen
blev optaget til doms i dag 8 dage.

(184)

** Rasmus Mikkelsen her sst stævnede efterskrevne skyldnere for dom for hvis, de er ham skyldig,
som de blev tildømt at betale.

** borgmester Karmark stævnede Jep Fisker i Grensten for dom for hvis, han er ham skyldig, og
fremlagde sit indlæg, hvorefter Jep Fisker blev tildømt at betale sin gæld.

** borgmester Jens Karmark stævnede Erik Nielsen Kruse guldsmed her sst for dom for hvis, han er
ham skyldig og fremlagde hans revers. sagen blev opsat 8 dage.

** Niels Pedersen Svane rådmand her sst lod læse et skøde af Christen Dyster, til ham udgivet, på et
lidet stykke jord.

** efterskrevne blev udnævnt til at vurdere den so med sine grise, som byfogden har ladet oplyse,
som blev vurderet for 3 mark danske.



17/5 1697.

(185)

** Jens Nielsen byfoged til 3.ting lod oplyse et sosvin med sine grise.

** den sag imellem rådmand Niels Svane og Christen Dyster blev opsat 14 dage.

** Christen Siepke stævnede Henrik Sejer for vidner angående den overlast han har gjort ham.
sagen blev opsat 8 dage.

** Jens Madsen guldsmed her sst fremlagde en skriftlig stævning mod Jens Tomasen hattemager og
hans hustru, og efterskrevne vidnede, at Jens Guldsmeds søn Mads Jensen kom grædende ud af Jens
Tomasens dør, og Jens Tomasen vedgik, at han havde givet ham en ørefigen.

** Jacob Nielsen Slemming stævnede Bodil Hammelev for dom angående, hvis imellem hende og
Jacob Slemmings hustru 19/4 er passeret, og fremlagde hans indlæg.

** Bodil Hammelev her sst lod stævne Jacob Nielsen Slemming og hans hustru Karen
Christensdatter for dom, angående hvis overlast, de har gjort hende 19/4, og fremlagde tingsvidne
og hendes indlæg.

(186)

** i den sag imellem magister Peder Carstensen på den ene og indstævnede borgere på den anden
side er således afsagt, at de indstævnede bør efter saggivelsen at betale til magister Peder
Carstensen.

26/5 1697.

** Henrik Musmand lod læse Claus Pipers til han udgivne obligation på 120 rigsdaler, som i
pantebogen er indført.

** Gert Siepke efter kald og varsel 17/5 næst afvigte fremlagde hans indgivne memorial, og
efterskrevne vidnede om Gert Siepkes og Henrik Sejers slagsmål på gaden.

(187)

** den sag imellem hr Hans Ørsted og Jens Christensen ridefoged her sst er opsat til 7/6.

31/5 1697.

** borgmester og råd lod opbyde 300 rigsdaler af latinske skolebørn og fattiges penge, som etatsråd
Rosenkrantzes arvinger har haft på rente.

** den sag for rådmand Svane kontra Christen Dyster er opsat 8 dage.



** den sag for Jens Madsen guldsmed kontra Jens Tomasen hattemager er opsat til førstkommende
mandag.

7/6 1697.

(188)

** Christen Mortensen her sst stævnede Christen Dyster på Vingegård for dom for hvis, han til
Christen Mortensen rebslår skyldig er for gjort arbejde og fremlagde hans indlæg, hvorefter
Christen Dyster blev tildømt at betale sin gæld.

** rådmand Niels Svane efter opsættelse begærede dom over Christen Dyster angående det
kornkøb, han med rådmanden gjort har, hvorefter Christen Dyster blev tilkendt at levere Niels
Svane det resterende korn.

** blev læst en landstings stævning til salig Mogens Skov, forrige apoteker her sst, hans kreditorer
for at møde 12/7, deres fordringer på skifte at påstå eller benægte, derefter hans efterladte svigerfar
Jacobus Gesius, privilegeret apoteker i Århus, tingsvidne og dom at lade forhverve.

** borgmester og råd lod igen opbyde 300 rigsdaler, fattige latinske skolebørn og fattige
vedkommende, til hvem, som derimod ville tage.

12/6 1697.

** Niels Nielsen Vorup her sst lod læse et skøde af Anne Madsdatter, salig hr Christen Sørensen
Schrøders, i Tved på den gård, han nu iboer i Randers.

** Jacobus Gesius apoteker i Århus lod læse en landstings stævning imod salig Mogens Skov,
forrige apoteker her sst, hans kreditorer.

** Jørgen Pedersen lod læse et købebrev af Margrete Nielsdatter, salig Christen Mollerups, til ham
10/6 1697 udgivet på to agre.

21/6 1697.

(189)

** Jens Bay og Niels Pedersen lueskrædder stævnede Peder von Sprechelsen for vidner på en del
borgeres vegne, angående hans øksnehjord, han lader inddrive på Randers grund og fædrift imod
loven, men da kaldsmændene ikke blev nævnt, da de stævnede Peder von Sprechelsen, så skal der
stævnes lovligt.

** i den sag imellem Claus Vilhelm Piper på den ene og en del borgere på den anden side er kendt
således, at de indstævnede bør deres resterende konsumption til Claus Piper at betale inden 15 dage.

** i den sag imellem Else Eriksdatter, salig Christen Prims, på den ene og hendes indstævnede
saggivere på den anden side kendes således, at de indstævnede bør deres gæld at betale, men Søren



Melgård, som har aflagt ed ikke videre end 14 mark at være skyldig salig Anne Mollerups arvinger,
kan ikke tilfindes at betale mere end samme 14 mark.

(190)

** i den sag imellem Elisabet Simonsdatter på den ene og Jens Andersen Kræmmer på den anden
side kendes således, at da hun ikke fremviser Jens Andersens kvittering på de penge for den
omtvistede brygning malt, da kan hendes påstående ikke bifaldes.

** i den sag imellem Johan Peder Piper på den ene og de indstævnede saggivere på den anden side
kendes således, at de indstævnede bør betale deres gæld med denne processes bekostning.

28/6 1697.

** Jens Andersen Kræmmer fremviste en skriftlig stævning, hvorefter efterskrevne fremlagde deres
attest, og Jens Kræmmer fremlagde sit skriftlige indlæg og en beskikkelse, hvortil Henrik Wegner
svarede, at han ved Fussing birketing havde aflagt ed anlangende 200 tønder rug.

** Kurt Koop stævnede efterskrevne for hvis, de er ham skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

(191)

** Anders Sørensen Bay fremviste en skriftlig stævning og et skriftligt indlæg, og efterskrevne
fremlagde deres svar. sagen blev opsat 4 uger.

** borgmester Jens Karmark stævnede forrige rådstue og byskriver salig Anders Hansens enke,
Anne Marie i Grensten, angående hvis, hun eller hendes salig mand kan være ham skyldig for hvis,
de har sig tilforhandlet på salig Maren Jespersdatters auktion og efter hans regnskabsbog, hvortil
Peder Pedersen møller på enkens vegne svarede, at da hun bor i Middelsom herred, agter hun at
svare der. sagen blev opsat 4 uger.

(192)

** Jens Karmark stævnede Fillip Trompeter i Tostrup for hvis, han kan være ham skyldig, nemlig
49 sletdaler, hvilken sag er optaget til doms.

5/7 1697.

** magister Hans Dinesen stævnede efter sit indlægs formelding, hvorefter blev afsagt dom således,
at de indstævnede bør betale deres gæld.

** Niels Andersen vejrmøller her sst stævnede Jesper Adamsen musikant sst for dom angående en
pudehynde, som Niels Andersens kæreste Lisbet Jensdatter har lånt ham, som Jesper Adamsen blev
tilfundet at forskaffe så god som den var, da han lånte den, eller at betale den.

(193)



** Hans Jensen bager her sst stævnede borgmester Karmark og efterskrevne borgere, angående den
usømmelige attest, som de skal have underskrevet efter Jens Karmarks begæring imod Hans Jensen
bagers person, hvorefter Jens Karmark fremlagde sit indlæg, og efterskrevne vidnede, at så længe,
de har kendt Hans Jensen bager, da vidste de ikke andet at beskylde ham, end som ærligt og godt
kan være.

(194)

** Niels Andersen møller fremlagde en kaldsseddel, hvormed han stævnede efterskrevne, der
iblandt Niels Jensen guldsmed og hans hustru Mette Jensdatter, for at vidne, anlangende et skrin
med en del penge i, som er praktiseret ud af Niels Jensen guldsmeds hus, hvortil Niels Jensen
guldsmed fremlagde sit indlæg, og efterskrevne vidnede, at de havde hørt, at Niels Jensen guldsmed
sagde, at ingen andre havde taget de penge end Niels Andersen, hvorpå Niels Andersens far Anders
Villumsen, boende i Overst mølle for Randers, vidnede ved ed, at hans søn Niels Andersen ikke har
ført et skrin eller penge til ham i dølgsmål.

** den sag for Kurt Koop her sst kontra Hans Jensen Ørrild og Jens Clemendsen er opsat 8 dage.

(195)

12/7 1697.

** Jacobus Gesius, apoteker i Århus, fremlagde en skriftlig stævning til salig Mogens Skov, forrige
apoteker her sst, hans debitorer at møde til skifte og fremlagde et skriftligt indlæg, og efterskrevne
vidnede, at de ikke var den salig mand noget skyldig, hvorefter der blev afsagt dom: de, der har
gjort indsigelse, bør være fri for tiltale, og de udenbys boende bør søges ved deres værneting, og de
her sst boende bør betale deres gæld.

** i den sag imellem borgmester Jens Karmark på den ene og Fillip Karmark på den anden side er
således kendt, at Fillip Karmark bør sin gæld betale.

19/7 1697.

** hr Hans Brøchner i Spentrup lod læse Anne Madsdatter, salig Christen Sørensens i Tved, hendes
udgivne skøde til ham på to boder i Randers.

(196)

** Hans Jespersen fremlagde en skriftlig stævning og KM bestallingsbrev og toldrulle, samt en
attest af KM tolder Henrik von Hatten og KM postmester Claus Piper samt en attest og et indlæg.

** Jens Jensen Juel og en del medborgere fremlagde en skriftlig stævning samt en missive og hans
indlæg, hvorefter sagen blev optaget til doms.

** Frederik Olufsen, forvalter på Mariager kloster, stævnede Jens Christensen ladefoged på sit
herskabs vegne for KM skatter og leje af to laksegårde og fremlagde et indlæg, hvorefter han blev
tildømt at betale fordringen.



** Niels Andersen Lindgård fremlagde en skriftlig stævning og skriftlige attester, hvorimod Henrik
Wegner, forvalter på Fussingø, fremlagde et skriftligt indlæg.

(197)

** Niels Andersen møller her sst fremlagde en skriftlig stævning til efterskrevne for at vidne om det
skrin med penge, som skal være Niels Jensen guldsmed bortstjålet, og Niels Andersens søstre
Kirsten Andersdatter og Maren Andersdatter vidnede, at de havde ikke fornemmet, at deres bror
havde hentet noget skrin til møllerne, og Kirsten Pedersdatter, at eftersom hende er tillagt, at hendes
øje skulle være udslået, så gjorde hun sin ed, at hun ikke var med i gerningen, tilmed er det
øjensynligt, at hendes øje ikke er udslået, og andre vidnede, at de vidste intet derom.

26/7 1697.

** Helle Helene Rosenkrantz, salig Mogens Skeels til Fussingø, lod stævne Niels Andersen
Lindgård i Hovmeden her sst for dom, angående tre laks, han skulle levere i København, hvilket
ikke er sket, og satte i rette, om han ikke bør levere hende hendes laks uden skade igen, eller at
betale laksene, hvorefter Niels Andersen fremlagde sit indlæg. sagen blev optaget til doms til i dag
4 uger.

(198)

** Christen Slagter stævnede Anders Madsen skrædder i Handest for vidne angående hans ublu
sigtelse og vanrygte, han uden årsag har påsagt ham anlangende lam, han havde købt i Handest, og
efterskrevne vidnede, at Christen Slagter havde købt en del lam i Handest, som lå bundet i en lade,
og da bonden, der skulle køre dem til Randers, kom til laden, løb et lam løs, som de bandt og lagde
på vognen med de andre, men det lam tilhørte Anders Skrædder, hvilket lam hyrden ikke havde
kunnet genne ud på marken med de andre lam, og nu fremkom Anders Skrædder og tilstod, at han
ved Christen Slagter intet andet at beskylde end al ærligt, og han har fornøjet ham for samme lam.

(199)

** Hans Jespersen visiterer fremlagde en skriftlig stævning imod Terkild Laursen. sagen blev opsat
4 uger.

** Niels Andersen Lindgård fremlagde et tingsvidne af bytinget 19/7 og hans indlæg, hvortil Henrik
Wegner på fru Helene Rosenkrantzes vegne formente, at Niels Andersen bør efterleve den
certeparti, som han har oprettet at indtage 100 tønder havre ved Randers bro, som hverken storm
eller vinterdage kan have forhindret, men han fornemmer, at Niels Andersens skibsrum ikke er stort
nok til så stor ladning, hvorefter Niels Andersen fremlagde sin missive. sagen blev optaget til doms
i dag 4 uger.

** Anders Sørensen Bay fremlagde en skriftlig stævning af 28/6 og et indlæg, hvorefter Claus
Vilhelm Piper fremlagde sit indlæg, og begærede, at sagen måtte komme til uvildige mænd,
eftersom han havde kontraregning.Peder Terkildsens søn Christen Pedersen var ikke mødt, hvorfor
sagen blev opsat 8 dage.

(200)



** Anders Poulsen Bay lod læse Laurids Nielsen Badskærs obligation 21/9 1696 på 44 sletdaler,
hvorfor han pantsætter en ager.

2/8 1697.

** Kurt Koop lod læse Niels Andersen vognmands til ham udgivne skøde.

** i den sag Anders Sørensen Bay kontra Claus Piper og Christen Pedersen er således kendt, at de
indstævnede bør betale deres gæld.

9/8 1697.

** Johan Peder Piper og Tyge Terkildsen her sst lod læse og påskrive Jytte Sibats til dem udgivne
skøde på en smakke prins ---- kaldet.

** Christen Christensen slagter lod læse Jens Nielsen byfogeds skøde på en ager.

** KM byfoged Jens Nielsen stævnede Christen Nielsen Møller her sst for vidner, angående hvad
byfogden svarede Søren Jensen og Claus Piper 26/5 sidst afvigte, da de af Christen Nielsen var
udsendt at ville begære udlæg efter en dom 4/5 1696, og fremlagde en begæring til Erik Jensen
Klog, herredsfoged i Støvring Nørhald herred, 20/5 1697

** Jens Hansen stævnede Carl Guldsmedesvend, tjenende Claus Vilhelm Piper, for vidner angående
nogle ord, som skal være talt Jens Hansen Ulstrup for nær sidst afvigte 24/7, hvorefter efterskrevne
fremlagde deres attest.

** Carl Bart, guldsmedesvend hos Claus Piper, stævnede Jens Hansen Ulstrup for vidner at påhøre
angående en paryk, som Tomas Skræddersvend har afkøbt Carl Guldsmedesvend, og hvad ord, Jens
Hansen har haft. sagen blev opsat 14 dage.

(201)

** Niels Andersen møller her sst fremlagde en skriftlig stævning kontra Niels Jensen guldsmed og
hans hustru Mette Jensdatter, hvorefter blev fremlagt Niels Jensens indlæg, og Niels Andersen
fremlagde et tingsvidne af 5/7 og 19/7 indeværende år og sit skriftlige indlæg. sagen blev opsat 4
uger.

** Peder von Sprechelsen til Dronningborg stævnede Peder Pedersen møller i Hvide mølle for
vidner, angående en af hans bønder i Torup, nemlig Jacob Pedersen, som Peder Møller 22/7 på
vejen fra Randers med hug og slag skal have overfaldet, og synsmænd afhjemlede syn på hans sår,
som Jacob Pedersen beskyldte Peder Møller for at have gjort på hans farende vej i neder Hornbæk,
hvortil Peder Møller foregav hans rette forum var Støvring Nørhald herredsting.

(202)

** Mikkel Knudsen fremlagde en skriftlig stævning kontra Tomas Pedersen Karmark og borgmester
Jens Karmark, sagen blev opsat 14 dage.



** i den sag imellem Jens Jensen Juel og en del sine medborgere på den ene og Laurids Nielsen
bødker på den anden side er således kendt, at Laurids Nielsen bør betale til Jens Juel og sine
interesserede de oppebårne 20 sletdaler såvel processens bekostning.

** på KM vegne lod Jens Nielsen byfoged oplyse et hvidt galtsvin, som er optaget i byens vang og
korn.

16/8 1697.

** Matias Hansen her sst på Johan Jonsen Færø kirurg hans vegne stævnede Claus Jensen i
Hollandsbjerg for dom, angående hvis, han er forligt med ham om badskærløn for hans ben, han har
lægt, som han blev tildømt at betale.

** borgmester Jens Karmark lod læse og påskrive Hans Hansen studiosus hans til ham udgivne
skøde på en plads uden Nørreport.

(203)

23/8 1697.

** Anders Sønderborg lod læse Laurids Nielsen bødkers til ham udgivne skøde på to agre på
Randers mark.

** Vilhelm Jonsen, herredsskriver i Sønderhald herred, boende i Årup, fremlagde på Oluf
Henriksens vegne en skriftlig stævning til Rasmus Mikkelsen her sst for dom, angående resterende
husleje til Mads Nielsen Tved af den gård, som ham arveligt er tilfaldet efter skifteregister 9/7 1687,
og om han har oprettet nogen kontrakt med Oluf Henriksen, borgmester Søren Andersen og salig
borgmester Niels Siersted i Kalundborg, hvortil Rasmus Mikkelsen fremlagde sit skriftlige indlæg,
og sagen blev opsat 4 uger.

** på KM vegne advarede byfogden alle og enhver, at de entholder sig fra at gå uden for porten for
at købe hvis, bonden fører til torvs.

** Christen Bartolomeusen stævnede Laurids Christensen felbereder her sst for syn og forbudsvidne
angående deres gårdsparter, og synsmænd fremlagde deres syn af 31/8 1692, og Christen
Bartolomeusen fremlagde et forbud.

(204)

** Mikkel Knudsen fremlagde en skriftlig begæring og en kopi af rådmand Tomas Karmarks
regning til ham af 12/10 1695 samt hans indlæg, og fremviste auktionsdirektørens hånd, at Tomas
Karmarks myndling Mikkel Knudsen endnu har til gode 65 rigsdaler. sagen blev optaget til doms i
dag 14 dage.

** Carl Guldsmedesvend hos Claus Piper fremlagde en forelæggelse her af retten 29/8 sidst afvigte,
og efterskrevne vidnede, at Tomas Skræddersvend købte en paryk af Carl Guldsmedesvend, som
derefter klippede hans hår af og satte parykken på.



(205)

** Maren Christensdatter, salig Peder Terkildsens enke, fremlagde en skriftlig stævning, hvormed
Jacob Hansen felbereder er indstævnet for syn klage og vidner. sagen blev opsat 14 dage.

** Jacob Hansen felbereder stævnede Maren Christensdatter felbereders og hendes søn Peder
Pedersen for vidner og dom, angående ærerørige skældsord og overfald på ham, hvilket kald og
varsel han indtil videre lod bero.

** i den sag imellem Niels Andersen Lindgård på den ene og Henrik Wegner på den anden side
blev således kendt, at Henrik Wegner bør betale halv fragt af hver tønde havre, som efter
kontraktens indhold skulle have været indskibet, som dog ikke skete.

** i den sag imellem Henrik Wegner på den ene og Niels Andersen Lindgård på den anden side er
således afsagt, at Niels Andersen bør at levere Henrik Wegner samme tre laks in natura, eller i
stedet betale dem.

30/8 1697.

** læst KM forordning om, hvorledes med stervboer skal forholdes.

** Frands Rohde i København og Peder Pedersen i Hvide mølle stævnede borgmester og råd for
vidner at påhøre, angående tingsvidne, Peder Møller på sin husbonds vegne agter at tage beskrevet
om Hvide mølles dam og dæmning, og Anders Pedersen af Grensten, som mindes 80 år, vidnede at
da gravene var ved magt, da gik vandet rundten om Randers til Slotsmøllen og dæmningen, som
kaldtes volden i de tider, men der var en bro over, et bøsseskud eller to fra fladbroen, som kaldtes
Højebro, og gik landevejen derfra og norden om neder Hornbæk, og siden Hvide Mølle blev bygget,
var der en lænke for ved sygehuset, som intet blev benyttet, uden når Randers indbyggere kørte der
igennem med deres hø fra og til engene ubehindret, og ellers måtte de gå og ride på volden, så
mange de ville, om de kunne komme om svingelen, som stod lige for Hornbækgårde, vidste og
erindrede, at alt det vand, som faldt i gravene og gik til slotsmøllen, kom til Hvide mølle, siden
slotsmøllen blev øde, og har ingen anden dam ved det samme, og at det bedste vand, som falder i
gravene, kommer fra Overst mølle og til Hvide mølle, og Rasmus Jensen, boende i toldhuset ved
Åbro, vidnede i lige svoren ed, at han en ti eller 11 år har haft Hvide mølle i fæste af Frands Rohde,
førend Peder Møller fik den, og da havde han dam og dæmning fra Højbro og indtil Hvide mølle, og
det med husbondens tjenere ved lige holdt, og når der var højt vande, gik vandet igennem den
stenbro ved vesterport og løb til Hvide mølle tilbage, og det enten det var højt eller lavt vande, og
han brugte det til møllevand, og stod der, imidlertid han var ved møllen, svingel på volden, og
ligesom de huggede den i stykker, så satte han den op igen, og blev han af dommeren tilspurgt, om
ikke Karen Madsdatter, von Sprechelsen og så mange i Randers, som havde enge uden for Hvide
mølle ved volden, havde fri og ubehindret fra og tilkørsel til samme enge, hvortil han svarede ja, og
når de ville køre over broen ved Hvide mølle, lagde de selv fjæle i broen, ellers havde de deres
køring over Nederskør igennem, ellers pantede han bønderne, når de kørte på volden, og var det
forbudt, at ingen måtte køre derpå, undtagen byens indvånere og andre vedkommende, som har
deres enge med deres høbjergning og enges reservation, vidnede og at for en 30 år siden stod der
vindestigborde på volden ved Flasken.



(208)

** Jens Juel og interessenter fremlagde en skriftlig stævning kontra efterskrevne for dom angående
hvis, de kan tilfalde at betale af processens omkostning imod borgmester Jens Karmark, og
fremlagde en højesteretsdom afsagt 12/7 1697 og en kontrakt angående at udføre sagen imod
borgmester Jens Karmark 31/3 1696, samt Jens Jensen Juels indlæg. sagen blev opsat 4 uger.

(209)

** Jens Hansen Ulstrup stævnede Carl Back guldsmedesvend for dom angående hvis ubillige ord,
han har talt om ham. sagen blev opsat 14 dage.

** Anders Sørensen Bay stævnede Jacob Hansen felbereder. opsat 14 dage.

** Jacob Hansen felbereder stævnede Maren Christensdatter, salig Peder Terkildsens, og hendes
søn Peder Pedersen for vidner, angående deres ulovlige skælden og anden ulempe imod ham 10/8
næstleden, og ligeledes stævnede Matias Clausen handskemager og hans hustru Bodil
Christensdatter og deres sønner Poul Christensen og Jens Mikkelsen Bay for at vidne, og for retten
fremkom Maren Christensdatter og Jacob Hansen og blev venligt og vel forligt, og deres skælden
skal være død og magtesløs.

** Christen Nielsen Møller her sst stævnede salig Søren Bordings arvinger, nemlig Hans Lauridsen
i Lemming Søren Tøgersen i Sejling og Niels Poulsen i vester Bording, alle på deres hustruers
vegne for dom for hvis, salig Søren Bording kunne være ham skyldig, og for at fragå eller tilstå arv
og gæld, hvortil de havde svaret stævningsmændene, at de intet havde bekommet til arv eller
forventede det at få, og begærede, at de måtte sidde med fred, hvorefter blev fremlagt en
indførselsdom af Lysgård Hids herred 4/5 1696 på 250 rigsdaler, og desuden fordrede han
efterskrevne udgifter til medikamenter i hans svaghed og til hans begravelse. opsat 14 dage.

(211)

6/9 1697.

** Niels Andersen møller fremlagde en opsættelse 9/8 1697 og et indlæg, hvortil Anders Jensen
refererede sig til sit forrige indlæg, som han mente var godt nok imod hans svoger Niels Andersen,
som er gift med hans søster Elisabet Jensdatter. sagen blev optaget til doms i dag 14 dage.

** kornet Andreas Cronberg stævnede Matias Harbo skipper af Århus for vidner angående, hvis
passerede ved Århus minde imellem dem næst forleden vinter, og efterskrevne vidnede, at de
leverede kornettens 24 heste på Mindet i Århus, hvor de blev indskibet i Matias Harbos smakke,
hvor der ikke var så megen plads, at en karl kunne gå ved hestene i smakken, men måtte krybe over
dem.

(212)

** Laurids Christensen felbereder her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede
Christen Bartolomeusen for skøde at høre læse. sagen blev opsat 4 uger.



** Jørgen Pedersen kobberslager her sst på sin søn Niels Jørgensen hattemagersvends vegne
fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede Magens Jensen hattemagersvend Jesper
Adamsen og Hans Peder Madsen for synsvidne angående hvis, de imod hans søn har forøvet. sagen
blev opsat 14 dage.

** Jens Hansen Ulstrup her sst og Carl Back guldsmedesvend tog hver andre i hånd og blev venligt
og vel forligt.

** Jørgen Nielsen skrædder her sst stævnede Jens Tomasen hattemager sst for vidner at påhøre
angående deres mellemværende gårdspart, og fremlagde Peder Christensen af Clausholm hans
attest, dateret 7/9 1697, og efterskrevne vidnede, at Jens Tomasen slog et plankeværk ind i Jørgen
Skrædders gård.

** Jørgen Nielsen her sst fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede Karen Jensdatter
guldsmeds for dom, angående hendes uskikkelige medfart under gudstjenestes forrettelse til
højmesse i skt Mortens kirke 29/8, og fremlagde Maren Jensdatter Peder Knudsens hustru og Anne
Villumsdatter salig Peder Kandestøbers enke deres udgivne attester, og Christen Lassen fremlagde
hvad adkomst, Karen Jensdatter, Christen Lassens hustru, har nu på 15.år haft til hendes stolestade.

** i den sag, som Mikkel Knudsen 23/8 har anlagt imod borgmester Jens Karmark og rådmand
Tomas Karmark blev for retten kendt, at da borgmester Karmark har vedgået at have annammet 52
daler, så bør han straks levere dem til Mikkel Knudsens formynder Tomas Karmark.

(213)

** borgmester Jens Karmark tilbød i retten en pung med 52 daler, som er Mikkel Knudsens penge,
han annammede efter hans salig forældre.

** Jens Tomasen møller lod læse Anders Poulsen Bays til ham udgivne skøde på en bod.

** Niels Jensen Bonde lod læse Laurids Nielsen bødkers til ham udgivne skøde på en halv gård.

** Jens Bay og Christen Nielsen lod oplyse 19 svin, som har volddrevet i Voldum mark og der gjort
stor skade, som ejermanden kan bekomme mod at betale skaden og omkostninger.

** borgmester Jens Karmark fremlagde en skriftlig stævning, hvormed han stævnede Laurids
Nielsen bødker for dom, for hans skarnsagtige skrivelse imod ham. sagen blev opsat 8 dage.

** hr Bendix Koop lod opbyde 1000 sletdaler af hans salig bror Henrik Koops børns penge, som
han er værge for, som han vil udlåne og sætte på rente.

13/9 1697.

** Niels Jensen guldsmed lod læse Niels Andersen vognmand til ham udgivne skøde på en bod.

** Søren Mammen lod læse Anders Poulsen Bays til ham udgivne skøde.



** Anders Sørensen Bay fremlagde en skriftlig stævning kontra Jacob Hansen felbereder for
vidnesbyrd og adkomstsbreve at høre læse, og efterskrevne, som mindes op til 60 år, vidnede, at da
var der ind og udkørsel fra Anders Sørensen Bays iboende gård igennem Peberslippen ud til
Brødregade nat og dag og fri ind og udkørsel til Storegade, og Maren Nielsdatter Christen
Tomasens hustru, Maren Sørensdatter Peder Podemesters, Margrete Lauridsdatter Christen Munks
hustru, Gertrud Lauridsdatter Anders Mammens hustru, vidnede det samme, og Anders Bay
fremlagde skøder på den gård, han iboer, af bytinget 15/7 1611 og 17/1 1614, som blandt andet
formelder, med hvis køring, som af Arilds tid været har til Brødregade og Storegade.

(215)

** i den sag imellem Christen Nielsen møller og salig Søren Bordings arvinger er således kendt, at
Christen Møller bør nyde nam og indførsel i salig Søren Bordings midler, og hvis det ikke kan
tilstrække, da at have regres til hans arvinger, såfremt de ikke lovligt har frasagt arv og gæld.

(216)

** Jens Nielsen byfoged stævnede Christen Nielsen møller for vidner angående hvis, som passerede
i byfogdens hus 26/4 næst afvigte, og fremlagde et tingsvidne af bytinget 9/6 1697 samt
sognepræsterne magister hr Hans Dinesen og hr Hans Olufsen deres attest og salig Søren Bordings
arvingers kvittering til ham, men ingen var mødt.

** Laurids Christensen felbereder stævnede Christen Bartolomeusen pottemager her sst, angående
hans iboende bod med sin ejendom og gårdsrum, hvad dertil med rettighed har været, men da
vidnerne ikke var mødt, blev de forelagt at møde om 14 dage under deres faldsmål.

** salig Henrik Koops enke Karen Rasmusdatter og hr Bendix Koop, sognepræst til Udbyneder, og
Kurt Koop borger her sst stævnede efterskrevne i indlægget indførte for hvis, de kan være skyldig
efter den salig mands bøger, og fremlagde enkens indlæg, og efterskrevne herimod fremlagde deres
indlæg eller benægtede eller vedstod fordringen, der iblandt hr Jens Ankersen af Langå på salig hr
Søren Pinds vegne.

(218)

** Anders Poulsen Bay lod læse generalfiskalens fraskrivelse til ham.

** Anders Poulsen Bay lod læse Tomas Rasmussens til han udgivne skøde.

20/9 1697.

** hr Bendix Koop lod læse to panteforskrivninger.

** Oluf Henriksen fremlagde en opsættelse af bytinget 23/6 1697 kontra Rasmus Mikkelsen her sst.
sagen er opsat 8 dage.

** Kurt Koop her sst stævnede efter indlægs indhold, og fremlagde sit indlæg. sagen blev optaget til
doms.



** Niels Jørgensen hattemagersvend fremlagde en skriftlig stævning af 22/8 kontra Mogens Jensen
hattemagersvend Jesper Adamsen og Hans Peder Madsen her sst for vidnesbyrd, og efterskrevne
vidnede, at de indstævnede i mulm og mørke kom til hans kammer, hvor han lå i sin seng, hvor han
fik sin skade, men hvem af dem, der gjorde det, vidste de ikke, hvorpå Niels Jørgensen beskyldte
Jesper Adamsen, at han gjorde ham skaden, og synsmændene blev forelagt at møde om 14 dage.

(219)

** Christen Nielsen møller her sst fremlagde en skriftlig stævning af 1/9 1697, hvormed han
stævnede Jens Nielsen byfoged for vidner samt borgmester Jens Karmark og rådmændene Tomas
Karmark og Niels Svane for at fremvise en registrering af salig Søren Bordings midler, hvortil
byfogden Jens Nielsen svarede, at af Christen Nielsen møllers vidner var den ene Søren Jensen hans
kones kødelige bror og den anden Claus Vilhelm Piper hendes stedfar, som han formener ikke bør
at vidne, hvorefter Christen Nielsen fremlagde et tingsvidne her af retten 9/8 næst afvigte og en
indførsel udstedt af sr Klog i Østrup 1/5 1697 og registrering efter salig Søren Bording 8/6 1697,
samt en dom af bytinget 13/9 næst afvigte, og Søren Jensen og Claus Vilhelm Piper fremlagde deres
attest, og borgmester Jens Karmark lod fremlægge sit svar, at salig Søren Bording var ikke borger i
Randers, men kom rejsende og døde i byfogdens hus, hvorefter blev fremlagt rådmændene og
herredsfoged Klogs indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

(222)

** Jørgen Nielsen fremlagde byfogdens stævning 30/8 kontra Christen Lassens hustru, Karen
Jensdatter, hvilken sag blev opsat 14 dage.

** Niels Andersen fordrede dom imellem sig og sin svoger Niels Jensen guldsmed og hans hustru.
sagen blev optaget til doms i dag 8 dage.

27/9 1697.

** Christen Tomasen her sst lod læse et auktionsskøde af 18/9 1697 på en salig Henrik kops
staldgård uden Nørreport.

** Peder Pedersen møller i Hvide mølle lod læse et auktionsskøde af 25/9 1697 på en bod på
Vestergrave, som han har tilforhandlet sig.

** i den sag imellem Niels Andersen møller på den ene og hans svoger Niels Jensen guldsmed på
den anden side blev kendt således, at Niels Jensen og hans hustru bør ved bytinget at erklære Niels
Andersen og hans hustru, og samme løse snak ikke at komme dem til nogen præjudice.

** borgmester Jens Karmark fremlagde en skriftlig stævning og Laurids Bødkers missive, men da
det ikke af dommeren blev anseet for noget vigtigt, blev sagen opsat 14 dage.

** Anders Sørensen Bay fremlagde en skriftlig stævning 17/9 kontra Jacob Hansen felbereder og
Anders Poulsen Bay her sst, for at fremvise deres adkomster på Peberslippen, og så blev sagen
opsat 14 dage.



** Laurids Christensen felbereder fremlagde en forelæggelse 13/9 sidst afvigte i den sag kontra
Christen Pottemager, og efterskrevne vidnede om delingen af deres gårdsrum.

(223)

** Jens Jensen Juel fremlagde en stævning kontra Christen Tomasen med flere, som derimod
fremlagde en forelæggelse af 30/8 næst afvigte. sagen blev opsat 8 dage.

** Oluf Henriksen og Rasmus Mikkelsen begærede 4 ugers opsættelse i deres sag angående den
4.part husleje af salig Niels Madsen Tveds gård, hvilket blev samtykket.

4/10 1697.

** Jens Jensen Juel samt en del borgere fremlagde en skriftlig stævning af 16/8 kontra Christen
Tomasen Matias Clausen Niels Andersen Ålborg Niels Jensen Worm Peder Iversen Niels Eriksen
og Peder Andersen Mammen, og i rette lagde et regnskab af 7/7 1697. sagen blev opsat 8 dage.

(224)

** Laurids Felbereder fremlagde en stævning kontra Christen Bartolomeusen pottemager her sst af
6/9 1697. sagen blev opsat 3 uger.

** Jens Nielsen fremlagde en stævning kontra Laurids Christensen felbereder her sst af 27/9 næst
afvigte. sagen blev opsat 3 uger.

** Niels Jørgensen hattemager fremlagde en stævning af 27/9 1697, hvormed han stævnede
efterskrevne synsmænd, som havde beseet hans sår. sagen blev opsat 8 dage.

** Tord Handskemager fremlagde en stævning 9/9 kontra Hans Christen Madsen Matias Madsen
samt ostindienfarer Conrad Rasmussen Zelmer, men dommeren kunne ikke Tord Handskemagers
påstand bifalde, før lovligt stævnemål og oplysning i sagen fremvises.

(225)

** Niels Jensen Worm fremlagde en skriftlig stævning 27/9 1697, hvormed han på sin hustrus
vegne stævnede Jens Mikkelsen Bay handskemagersvend formedelst overfald med hug og slag.
sagen blev opsat 8 dage.

11/10 1697.

** Jørgen Pedersen lod læse Hans Jensens skøde af 12/9 på tre haver.

** Jens Jensen Juel fremlagde en stævning af 16/8 1697 kontra Christen Tomasen Matias Clausen
med flere og begærede dom, hvorimod blev fremlagt en stævning i samme sag af 4/10 sidst afvigte
kontra Jens Jensen Juel, samt en opsættelse og kendelse 30/8 og et tingsvidne her af tinget 22/3.
sagen blev optaget til doms i dag 8 dage.

(226)



** Niels Jensen Worm fremlagde en stævning af 27/9 1697 kontra Jens Bay handskemagersvend,
og synsmænd afhjemlede syn på hans hustru Maren Andersdatter hendes sår, som hun beskyldte
Jens Mikkelsen handskemager for at have gjort.

** Niels Jørgensen hattemagersvend fremlagde en stævning af 27/9 næst forleden kontra Jesper
Adamsen Mogens Jensen hattemagersvend Hans Peder Madsen, og synsmænd fremlagde deres
synsforretning, og Jesper Adamsen fremlagde sit indlæg og mente, at Niels Jørgensen bør bevise sin
klage.

** Anders Sørensen Bay her sst fremlagde en skriftlig stævning og et skøde og skifteforhandling på
den gård, han iboer, af bytinget 15/6 1611, og et skøde udstedt af bytinget 17/1 1614, begge om den
udkørsel igennem Peberslippen til Brødregade, og dernæst fremlagde generalfiskal Matias
Rosenvinges skøde 13/3 1697, og Poul Poulsens skøde af bytinget 15/10 1583 til salig Søren
Andersen Bay, fordum rådmand her sst, på hans anpart i den gård, Anders Sørensen Bay nu påboer,
samt Anders Sørensen Bays eget købebrev 15/2 1676 udgivet til hans salig far Søren Andersen Bay,
på Anders Poulsen Bays anpart, han var berettiget, og dernæst fremlagde et tingsvidne 13/9 sidst
afvigte samt en attest, udgivet af fornemme folk 17/9 1697, og hans indlæg, hvortil Anders Poulsen
Bay fremlagde sit indlæg og en registrering 17/11 1660 og en kontrakt imellem salig Poul Bager og
begge hans stedsønner Søren Bay og Jens Bay 10/4 1661, og et afkald her af tinget 16/9 1661,
udstedt af Søren Bay på sine egne og bror Jens Andersen Bays vegne og et skiftebrev 10/6 1667
imellem salig Poul Christensens arvinger, og et afkald 4/8 1662 af Søren Andersen Bay og hans
bror Jens Bay med flere til Poul Christensen Bager samt et skøde af bytinget 29/4, samt et skøde 8/1
1650 af Rasmus ---- og Christen Lauridsen udgivet til Poul Christensen på en bod i Peberslippen, og
en panteforskrivning angående samme bod 22/7 1637, som salig Poul Bager havde indløst, og
derefter et skøde 4/2 1633 udgivet til Anders Sørensen Bay og Kirsten Lauridsdatter på tre boder i
Peberslip, og et skøde af bytinget 20/9 1621 udstedt af hr Jens Jensen Block, præst i Borup, til
Anders Sørensen Bay på en bod i Brødregade, og dernæst fremlagde Tomas Rasmussens adkomst
20/4 1677 til ham udgivet på hans hustrus Else Poulsdatters rettighed i 4 boder i Peberslippen og
assessor Rosenvinges tilståelse. sagen blev optaget til doms i dag 14 dage.

(228)

** borgmester Jens Karmark fremlagde i den sag imod Laurids Nielsen bødker et rådstuevidne,
hvori Laurids Nielsen bad ham om forladelse for sine usømmelige ord om ham, da de var sagt i
misforstand.

18/10 1697.

25/10 1697.

** Oluf Henriksen og Mads Nielsen efter 9 ugers opsættelse begærede endelig som imellem dem på
den ene og Rasmus Mikkelsen på den anden side, angående i hans beboede gård en 4.part, hvoraf
han med husleje resterer, og fremlagde en kontrakt 21/9 1687, og salig Anne Hansdatter, salig Niels
Siersteds i Kalundborg, hendes erklæring. sagen blev optaget 14 dage til doms.

** Germand Nielsen bødker her sst stævnede Jens Rasmussen bødker sst, hvilken sag indtil videre
stævnemål blev sat i bero.



(229)

** borgmester Jens Karmark stævnede Anne Mortensdatter, Christen Nielsens mor, med flere for
dom for hvis, de resterer med for hvis, de havde tilforhandlet sig på auktion i salig Maren
Jespersdatters stervbo. sagen blev opsat 14 dage.

** borgmester Jens Karmark lod stævne efter hans indlæg. sagen blev opsat 14 dage, da ingen af de
indstævnede var mødt.

** rådmand Tomas Karmark stævnede efter indlægs formelding en del debitorer for dom. sagen
blev opsat 8 dage.

2/11 1697.

** Germand Nielsen bødker her sst og Jens Rasmussen bødker sst blev med hverandre venligt og
vel forligt angående nogle løse ord, Jens Rasmussen har talt om Germand Nielsens hustru og datter,
og han vidste ikke andet dem at påsige, end alt hvis godt og ærligt kan være.

** rådmand Tomas Karmark begærede dom over indstævnede skyldnere. sagen blev optaget til
doms.

** i den sag imellem Jens Juel og end del indstævnede borgere blev således for retten afsagt, at
eftersom deres stridighed består meste parten af regninger og afregning, så bør det indkomme for 4
uvildige borgere.

(230)

** i den sag imellem Anders Sørensen Bay på den ene og Anders Poulsen Bay og Jacob Hansen
felbereder på den anden side er således afsagt, at Anders Sørensen Bay, som sin salig fars gård
beboer, jo bør at have sin fri fart med ind og udkørsel gennem Peberslippen nat og dag.

** i den sag imellem Jacob Nielsen Slemming og hans hustru på den ene og Bodil Sørensdatter på
den anden side blev således afsagt, at Bodil Sørensdatter Hammelev bør ved bytinget at erklære
Jacob Nielsen og hans hustru, og samme hendes løse påsagn ikke at komme dem til nogen
præjudice.

8/11 1697.

** i den sag imellem Oluf Henriksen på sin myndling Mads Nielsen Tveds vegne på den ene og
Rasmus Mikkelsen på den anden side blev således afsagt, at Rasmus Mikkelsen bør betale den
resterende husleje.

** den sag for borgmester Karmark kontra en del debitorer er efter begæring opsat 8 dage.

** rådmand Tomas Karmark lod læse Niels Ørrilds skøde.

15/11 1697.



** Rasmus Pedersen Ungermand fremlagde en stævning kontra Mette Nielsdatter Stærs, salig
Jørgen Hartvigs, for fornøjelse for hvis, Rasmus Ungermands hustru arveligt er tilfaldet efter
hendes salig far, såvel som hvis andet, hun er ham skyldig. sagen blev opsat 8 dage.

** borgmester og råd lod stævne Søren Lauridsen organist i Hobro for dom angående resterende
præstepenge, han har oppebåret. opsat 8 dage.

** borgmester Jens Karmark begærede, at sagen imod indstævnede for resterende auktionspenge
blev opsat 8 dage, hvilket blev samtykket.

(231)

** i lige måde borgmester Karmarks sag imod indstævnede gældnere blev opsat 8 dage.

22/11 1697.

** Mads Brøchner lod læse byfoged Jens Nielsens til ham udgivne skøde på en 3.part af salig
Mikkel Sørensens gård.

** borgmester Jens Karmark efter varsel 25/10 begærede dom over indstævnede, som blev tildømt
at betale deres gæld.

** i den sag for rådmand Tomas Karmark blev afsagt, at de indstævnede bør deres gæld at betale.

** borgmester Jens Karmark fremlagde en ekstrakt af 9/9 96 anrørende salig Maren Jespersdatters
auktion. sagen blev optaget til doms.

** borgmester og råd lod fremlægge en kaldsseddel 19/10 og en opskrift, hvorefter sagen blev
optaget til doms til i dag 8 dage.

** grev Conrad Reventlow på Jens Teglgård og Søren Kock af Vissing deres vegne lod fremlægge
en skriftlig stævning kontra Niels Nielsen Bay Niels Pedersen lueskrædder Poul Tomasen og
Christen Nielsen møller på egne og samtlige borgeres vegne for dom angående 32 sider flæsk, som
de skal have sig bemægtiget og fremlagde en rådstuedom 26/4 1697, og satte i rette, om de ikke
burde at levere til de Vissing mænd så godt flæsk, som det de annammet har, eller penge derfor.
sagen blev opsat til 20/12.

** Rasmus Ungermand fremlagde en skriftlig stævning kontra Mette Nielsdatter og en beskikkelse
22/10 næst afvigte. sagen blev til doms i dag 14 dage optaget.

(232)

** Jesper Bendtsen fremlagde en stævning kontra Gert Siepke for dom angående tre våninger.
sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Jørgensen hattemagersvend fremlagde en stævning af 15/11 kontra Jesper Adamsen
Mogens Jensen og Hans Peder Madsen for dom for deres onde medfart, og fremlagde tingsvidner af



bytinget 20/9 og 11/10 næst afvigte og en specifikation af processens omkostning og hans indlæg,
hvorimod Jesper Adamsen og Mogens Jensen fremlagde deres indlæg, og de tilbød at gøre deres ed,
at de var uskyldige, og sagen blev optaget til doms.

(233)

** Niels Jensen Worm stævnede Jens Mikkelsen Bay handskemager for dom for hvis overlast, han
har gjort Niels Worms hustru. sagen blev opsat 8 dage.

** Jacob Hansen felbereder her sst fremlagde en stævning, hvormed han stævnede Anders Poulsen
Bay for dom angående Peberslip, som han Jacob Hansen solgt har. sagen blev opsat 14 dage.

** Gert Siepke fremlagde en stævning kontra Søren Bendtsen for dom angående to øde boder.
sagen blev opsat 14 dage.

29/11 1697.

** borgmester og råd lod stævne efter en memorial for dom, angående resterende præstepenge.
sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Jensen Worm med varsel i dag 8 dage stævnede Jens Mikkelsen handskemagersvend og
fremlagde tingsvidne her af retten 29/11. sagen blev opsat 3 uger.

6/12 1697.

** borgmester og råd lod fremlægge et skriftligt indlæg kontra Søren Lauridsen organist i Hobro.
sagen blev opsat 8 dage.

(234)

** byfoged Jens Nielsen stævnede Simon Pedersen, forrige forvalter på Mariager kloster, for dom
for hvis, han er ham skyldig efter højesterets dom og fremlagde et skriftligt indlæg. sagen blev opsat
14 dage.

** Jens Mikkelsen Bay handskemagersvend stævnede Niels Jensen Worm handskemager her sst og
hans hustru for vidner angående hvis, som passerede i Peder Svendsens hus 26/9 næst afvigte. blev
opsat 8 dage.

** Jesper Bendtsen fremlagde en opsættelse af 22/11 næst afvigte kontra Gert Siepke for spørgsmål
angående Søren Bendtsens foregivende, som har været Gert Siepkes debitor, der har presset ham til
at sælge det, han ikke efter loven kan hjemle, eftersom Jesper Bendtsen er eneste ejer, eftersom han
er berettiget alle hans søskendes lodder, undtaget Aksel Sørensen Bendtsens, hvorefter blev
fremlagt Søren Bendtsens indlæg og Aksel Bendtsens og magister Christen Sejersens missiver.
sagen blev opsat 4 uger.

(235)

** Gert Siepke fremlagde en stævning kontra Søren Bendtsen. sagen blev opsat 4 uger.



** Jacob Hansen felbereder fremlagde en stævning kontra Anders Poulsen Bay. sagen blev opsat 14
dage.

13/12 1697.

** borgmester og råd lod fremlægge en opsættelse 29/11 kontra de indstævnede for resterende
præstepenge. sagen blev opsat 8 dage.

** Laurids Randrup fremlagde en stævning til Tøger Jacobsen møller for dom angående hvis, Tøger
Jacobsen til ham kan være skyldig på hans kærestes arveparter, som han har haft under værgemål.
sagen blev opsat til 1.ting efter jul.

** Jens Mikkelsen Bay efter varsel for 8 dage siden kontra Niels Worm handskemager og hans
hustru fremlagde en attest, og Anne Pedersdatter, Peder Svendsens hustru her sst, vidnede, at Niels
Jensen Worms hustru, Maren Andersdatter, greb Jens Mikkelsen i håret og sagde, du skal få en
ulykke, for min mand, du slog, og hun fik fat på Anne Pedersdatters halsklæde og havde nær kvalt
hende, og Niels Jensen Worm kom ind med en stor kæp. andre vidnede derom.

(236)

** Anders Sørensen Bay overformynder her sst på egne magistraten og Jørgen Pedersen
overformynder deres vegne fremlagde en stævning kontra efterskrevne forrige overformyndere, om
de ikke bør revidere og svare til de umyndiges regnskaber, imidlertid de har været i bestillingen.
sagen blev opsat til 10/1 1698.

** Niels Jensen guldsmed og hans hustru Mette Jensdatter fremkom efter varsel af Niels Andersen
møller, og efter dom 27/9 erklærede de, at ikke ved deres svoger Niels Andersen eller deres søster
Lisbet Jensdatter noget at eftertale eller påsige.

20/12 1697.

(237)

** Karen Madsdatter, salig borgmester Niels Mogensens, lod læse Niels Henriksens obligation på
200 sletdaler.

** Frands Rohde i København lod læse en landstings stævning 15/11 1697, hvorved en dom af
Støvring herred 18/8 1697, afsagt om Hvide mølles dam og dæmning, er indstævnet til landstingets
konfirmation.

** grev Conrad Reventlow fremlagde en stævning af 22/11 kontra Niels Nielsen Bay med flere og
fremlagde et skriftligt indlæg. sagen blev opsat til 1.tingdag efter jul.

** Gert Siepke stævnede Jesper Bendtsen, hvilken sag formedelst mangel på lovligt stævnemål
beror til videre kald og varsel.



** Niels Jensen Worm fremlagde en opsættelse af 22/11 og 29/11 kontra Jens Bay handskemager.
sagen blev opsat til 10/1 1698.

** Jacob Hansen felbereder fremlagde en stævning af 15/11 1697, hvormed Anders Poulsen Bay
var indstævnet for dom og for at hjemle Jacob Hansen sit køb, og fremlagde Anders Poulsens skøde
af 22/11 1697 og hans eget indlæg. sagen blev optaget til doms.

** KM byfoged fremlagde en skriftlig stævning af 13/12 1697 kontra Niels Jensen Worm
handskemager her sst for vidne og dom, angående lejermål med Maren Jacobsdatter. sagen blev
opsat til 10/1 1698.

** den sag for KM byfoged Jens Nielsen kontra Simon Pedersen blev opsat til 10/1 1698.

** borgmester og råd lod fremlægge en opsættelse af 29/11 1697 kontra indstævnede for resterende
præstepenge. sagen blev opsat til 10/1 1698.

** i den sag imellem Rasmus Pedersen Ungermand på den ene og hans hustrus mor Mette
Nielsdatter Stærs på den anden side er således afsagt, at Mette Nielsdatter bør betale sin obligation
til hendes svigersøn Rasmus Pedersen, og levere fra sig hendes datters tilfaldne arv, og deres øvrige
mellemværende at indkomme for uvildige dannemænd.

(238)

** i Jesu navn Gud forlene lykke og et godt nyt år.

10/1 1698.

** byfoged Jens Nielsen fremlagde en skriftlig stævning kontra Niels Worm handskemager af 13/12
1697 angående lejermål med Maren Jacobsdatter, og jordemoderen og Niels Eskildsen og hans
hustru Dorte Rasmusdatter vidnede, at både før og da Maren Jacobsdatter var i barnsnød, da
beskyldte hun Niels Jensen Worm for hendes barnefar, og da hun lå i barselsseng, da begærede
Niels Worm af hende, at om hun ville beskylde en karl Niels Lauridsen af København, så ville han
give hende 10 sletdaler malt korn mel og to dyner og forsørge barnet noget opad, og når det blev
således, at han kunne forskaffe hende en plads, ville han videre forsørge det, hvortil hun svarede, at
hun ville skylde den, som skyldig er.

(239)

** Jens Nielsen byfoged efter kald og varsel af 20/12 næst afvigte kontra Simon Pedersen fremviste
Simon Pedersens missive, hvori han lover at betale til byfogden 100 rigsdaler, sagen blev optaget til
doms.

** Jørgen Pedersen, delefoged på Clausholm, på Jens Teglgård og Søren Kocks vegne af Vissing,
begærede dom over Niels Nielsen Bay og samtlige Randers borgere, som fremlagde deres skriftlige
indlæg angående de 32 sider flæsk. sagen blev optaget til doms i dag 8 dage.

(240)



** Niels Jensen Worm fremlagde en opsættelse 22/11 1697 kontra Jens Mikkelsen Bay
handskemagersvend og fremlagde et tingsvidne af 13/12 og hans indlæg. sagen blev optaget til
doms.

** borgmester og råd lod fremlægge en opsættelse 29/11 næst afvigte, anlangende resterende
præstepenge, og fremlagde en restants, og efterskrevne fremlagde deres indlæg og protester. sagen
blev optaget til doms.

(241)

** Niels Andersen møller fremlagde en skriftlig stævning af 21/12 1697 kontra Niels Jensen
guldsmed og hans hustru Mette Jensdatter, og fremlagde sin beskikkelse af 25/10 1697, og Niels
Jensen fremlagde sin og hans hustrus skriftlige erklæring, som han tilbød at efterleve.

(242)

** Gert Siepke stævnede Jesper Bendtsen her sst for vidner at påhøre, angående to boders
beskaffenhed i Transtræde og deres brøstfældighed. sagen blev opsat 8 dage.

** borgmester og råd samt overformyndere Jørgen Pedersen og Anders Bay lod fremlægge en
skriftlig stævning af 13/12 til Erik Nielsen guldsmed, angående sine børns beholdne mødrene arv,
derfor regnskab at gøre og fra sig levere. sagen blev opsat 8 dage.

** i den sag imellem borgmester og råd på den ene og Søren Lauridsen organist i Hobro på den
anden side kendes således, at Søren Lauridsen, som uden ordre med præstepengenes oppebørsel sig
har befattet, bør betale til magistraten al den restants, som efterstår.

** i den sag imellem borgmester Jens Karmark på den ene og en del indstævnede, som er skyldig
for hvis, de sig på auktion til salig Maren Jespersdatter har tilforhandlet på den anden side, blev
således kendt, at de indstævnede bør betale efter det indgivne indlægs formelding.

(243)

17/1 1698.

** Rasmus Jacobsen lod læse Jens Sørensens til ham udgivne skøde af 18/8 1697 på en bod i
Hovmeden.

** Niels Nielsen Bay på egne og en del medborgeres vegne stævnede Laurids Eriksen på
Estruplund for vidner angående hvad ord, de skal have haft 3/12 og 4/12, da hans tjenere betalte
deres skyld og tiendekorn med penge, hvortil Laurids Eriksen lod fremlægge en kontrastævning, og
spurgte, hvad det vedkom Niels Bay, om hans tjenere ydede deres skyld og tiende in natura, eller de
derfor giver penge.

** borgmester Jens Karmark stævnede Anders Poulsen Bay med flere borgere for dom angående
hvis, de til ham er skyldig efter takserborgernes ligning, hvortil Peder Pedersen i Hvide mølle
fremlagde sit indlæg og indskød sig til sit værneting Støvring Nørhald herredsting. sagen blev opsat
8 dage.



(244)

** Henrik Danielsen Block lod læse et skøde af borgmester og råd til ham udgivet, på et stykke af
fjorden til hans gård at indtage.

** i den sag imellem Søren Kock og Rasmus Teglgård af Vissing på den ene og en del af Randers
borgere på den anden side blev således kendt, at eftersom fremlægges en rådstuedom af 26/4 1697,
som formelder, at de omtvistede 32 sider flæsk ikke skulle være konfiskeret, hvorfor de
indstævnede borgere bør fra sig til Jens Kock og Rasmus Teglgård at levere samme 32 sider flæsk.

** Jesper Bendtsen refererede sig til forrige i rette lagde dokumenter kontra Gert Siepke, som nu
ved døden ar afgået, hvorfor sagen blev opsat til i dag 14 dage.

** salig Gert Siepkes arvinger fremlagde en stævning kontra Søren Bendtsen af 15/11 1697. sagen
blev opsat 14 dage.

** salig Gert Siepkes arvinger begærede, at den sag, som til i dag blev opsat, anlangende
vidnesbyrd at føre om de boder i Transtræde, måtte opsættes 8 dage, hvilket blev samtykket.

24/1 1698.

** Anders Sørensen Bay på egne og magistraten samt Jørgen Pedersen overformynder deres vegne
fremlagde en stævning 29/11 1697 kontra Erik Guldsmed og fremlagde en dom af bytinget 18/6
1692 samt hans indlæg angående de umyndiges regnskaber. sagen blev optaget til doms i dag 8
dage.

(245)

** Jens Jensen Juel fremlagde en stævning af 11/1 1698 kontra Peder Christensen Gram Peder
Nielsen Viby med flere for vidner, anlangende den gevalt og overlast, de samtlige skal have øvet i
Jens Juels hus i hans fraværelse 9/1, og Jens Juels tjenestepige Mette Pedersdatter vidnede, at
ovennævnte betjente kom og begærede at måtte lades i deres kælder, og læste noget, men hvad det
var, vidste hun ikke, men dog var det dansk, og begærede, at kælderen måtte oplukkes, at de kunne
komme derned at se, hvad øl der var, hvortil hendes madmor svarede, at det kunne hun ikke gøre,
for hendes øl var nys tyllet, hvortil betjentene svarede, at så måtte de bruge kongens nøgle, og gik
ind til naboen og lånte en økse, og sagde, at det var kongens nøgle, hvorefter de talte øllet i
kælderen og gik igen, og andre vidnede det samme.

(247)

** Laurids Randrup lod fremlægge en skriftlig stævning af 26/12 1697 kontra Tøger Jacobsen
møller. sagen blev opsat 14 dage.

** salig Gert Siepkes arvinger begærede, at den sag, som til i dag var opsat, måtte endnu i 8 dage
opsættes, hvilket dommeren samtykkede.



** borgmester Jens Karmark refererede sig til afhjemlede kald og varsel imod indstævnede for hvis,
de til ham er skyldig. sagen er opsat 8 dage.

** efterskrevne, som er forordnet til sandemænd indeværende år 1698, aflagde deres sandemandsed
efter loven.

31/1 1698.

** Jesper Bendtsen refererede sig til opsættelse af 6/12 1697 kontra Gert Siepke og fremlagde sit
indlæg, og Søren Bendtsen fremlagde sit indlæg, hvorefter der blev således kendt, at Søren
Bendtsens skøde bør ved magt at stande, og Jesper Bendtsen at betale denne processes omkostning
til salig Gert Siepkes arvinger.

** borgmester Jens Karmark refererede sig til opsættelse i dag 8 dage og fremlagde sit indlæg, og
satte i rette, om ikke de indstævnede burde til ham at betale hvis, de efter mandtallet formelding er
ansat for, tillige med den anvendte bekostning, hvilket de blev tildømt.

(248)

** Jens Jensen Juel her sst fremlagde en stævning af 12/1 1698 kontra Jens Fogh af Århus for
vidner angående hvis ord, han skal have talt Jens Juel på, og efterskrevne vidnede, at Jens Fogh tog
Jens Juel om halsen og spurgte ham, om han kendtes ved en kakkelovn og brændevinskedel og et
askebord, hvortil Jens Juel svarede, ja gør jeg så, hvorefter Jens Juel fremlagde Jens Skøt i Råsted
hans revers til Jens Juel.

** Niels Jensen guldsmed stævnede Niels Andersen møller her sst for vidner angående hvis
ærerørige ord, han har haft angående Niels Guldsmed og hans hustru, og efterskrevne vidnede, at
Niels Andersen møller havde sagt, at Mette Jensdatter var hans hore, førend hun blev Niels Jensen
guldsmeds kone.

(249)

** Henrik Block stævnede efterskrevne indenbys debitorer for hvis, de er ham skyldig. sagen blev
opsat 8 dage.

7/2 1698.

** Peder von Sprechelsen stævnede Hans Peder Madsen Mads Sørensen skomagersvend Poul
Mikkelsen smed og Jesper Adamsen instrumentist, alle af Randers, for syn og vidner, angående den
vold og overlast, de på Anders Møllersvend i Hestemøllen om natten 30/1 forøvede uden årsag, og
efterskrevne vidnede om klammeriet.

(252)

** i den sag anlangende resterende præstepenge blev således kendt, at de indstævnede kirkeværger
bør for deres egen gæld at svare til magistraten.



** i den sag imellem borgmester og råd samt itzige overformyndere på den ene og forrige
indstævnede overformyndere på den anden side blev således afsagt, at de indstævnede
overformyndere bør efter dom af bytinget 30/11 1696 uden længere ophold tage de ureviderede
regnskaber for sig, og til ende bringe.

** Jens Fogh, prokurator af Århus, på Mikkel Mogensen af Århus såvel som KM byfoged sst Jens
Nielsen Oustrup deres vegne stævnede Jens Juel her sst for vidnesbyrd angående kromanden i
Råsted Jens Skøt hans ejende gods, som de har gjort udlæg i for begangen vold og bøder, og
fremlagde en dom af Århus byting 12/2 næst forleden, hvori Jens Skøt tilkendes for vold at betale,
og derefter blev fremlagt Jens Skøts revers.

(253)

** Jens Jensen Juel stævnede Matias Clausen Niels Eriksen Christen Tomasen og Niels Jensen
Worm her sst for dom angående hvis, de er tildømt til ham at betale, og fremlagde en fortegnelse på
denne sags bekostning. sagen blev opsat 14 dage.

(254)

14/2 1698.

** Jens Jensen Juel fremlagde en skriftlig stævning af 14/1 1698. sagen blev opsat 4 uger.

** Niels Jensen guldsmed her sst fremlagde en skriftlig stævning kontra Niels Andersen møller
angående hvis ærerørige skammelige og usandfærdige ord, han har sagt om Niels Jensen og hans
hustru. sagen er opsat 14 dage.

** borgmester Jens Karmarks sag kontra borgmester Zoega, som til i dag er indstævnet, blev opsat
8 dage.

** den sag for Henrik Wegner på Fussing kontra Jens Andersen kræmmer her sst er til i dag 14
dage opsat.

** Hans Olufsens sag kontra Niels Egidiusen, som til i dag er indstævnet, er opsat til i dag 8 dage.

21/2 1698.

** Jens Hansen Ulstrup her sst fremlagde en stævning kontra Niels Andersen møller sst 12/2 1698
for vidner angående den udfordring, han skal have forøvet i hans hus, og efterskrevne fremlagde
deres attester.

** rådmand Tomas Karmark fremlagde en stævning af 7/2 1698, hvorved Mikkel Knudsen er
indstævnet for dom, og for at høre, at han intet har at fordre hos Tomas Karmark af hans arvepart,
og fremlagde en afregning fra Mikkel Knudsen 9/11 1695, hvormed han beviste, at Mikkel Knudsen
intet har at fordre hos ham, hvortil Mikkel Knudsen fremlagde et skiftebrev efter salig Eva
Hansdatter, salig Knud Jensens ? udstedt 30/6 1688, og en dom her af tinget 6/9 1697. sagen blev
optaget til doms til i dag 3 uger.



(255)

** Niels Andersen møller her sst stævnede Niels Jensen guldsmed for vidner angående, at Niels
Andersen skal 16/1 have været så beskænket, at han af den årsag ikke vidste, hvad han gjorde eller
sagde, hvortil Niels Jensen svarede, at sagen til landstinget er indstævnet, og da tingsvidne af 31/1
næst afvigte angår Mette Jensdatter, Niels Jensen guldsmeds hustru hendes ære, så bør hun også
stævnes, hvorfor dommeren ikke kunne bifalde Niels Andersens påstand, før lovligt stævnemål i
sagen er ganget.

(256)

** byfoged Jens Nielsen Oustrup af Århus og Mikkel Mogensen sst fremlagde en stævning til Jens
Juel her sst for beskyldning og dom, for den formastelse, han imod dem har øvet, og fremlagde et
tingsvidne her af tinget 7/2 næstleden og fremlagde deres indlæg. sagen blev opsat 3 uger.

** Matias Hansen Niels Eriksen Christen Tomasen og Jens Nielsen Worm fremlagde en stævning af
14/2 1698 kontra Jens Juel for vidner angående påstående kontrakt om den proces til højesteret
imod borgmester Jens Karmark. sagen blev sat i bero til nærmere i retten at fremlægge.

(257)

** Hans Jensen fremlagde en stævning kontra borgmester og råd for resterende præstepenge for
1695-96 af efterskrevne. blev opsat 4 uger.

** Germand Nielsen bødker stævnede Poul Rasmussen handskemager her sst for dom angående
hvis, han resterer med på efterskrevne revers og kontrakt, som han blev tildømt at betale.

** Anders Pedersen sadelmager fremlagde en stævning af 4/2 1698, hvorved Jens Mikkelsen af
Vissing er indstævnet for vidner angående hans salig hustru Anne Jensdatters bekendelse på sit
yderste om det løsøre og boskab ved hendes afgang skal være efterladt, samt stævnede Christen
Jensen handskemager med sin hustru for den arvekontrakt med Jens Mikkelsen at fremvise,
hvorefter efterskrevne oplæste deres attester.

** Jørgen Nielsen her sst fremlagde en stævning af 12/2 1698 kontra ---- Jensdatter med sin mand
Christen Lassen her sst for sigtelse angående den gevalt og overlast, hun har gjort hans hustru
Birgitte Lisbet Mikkelsdatter. sagen blev opsat 14 dage.

(258)

** den sag for borgmester Jens Karmark kontra borgmester Zoega blev opsat 8 dage.

** den sag for hr Hans Olufsen kontra hr Niels Christensen her sst blev opsat 8 dage.

** i den sag for Kurt Koop kontra en del indstævnede debitorer, blev således afsagt, at de bør deres
gæld til Kurt Koop at betale.

28/2 1698.



** læst KM forordning om indførsel af korn.

** Niels Christensen fremlagde en stævning af 21/1 1698, hvorved Laurids Pedersen fisker og
Svend Henningsen, begge hos Rasmus Andersen musikant her sst, stævnedes for dom angående
deres overfald på Niels Ørrild, og Jesper Adamsen musikant her sst oplæste hans og hans bror Erik
Adamsens skriftlige attest og vidne, og besvarede spørgsmål.

(259)

** i den sag imellem Jens Juel og de 4 hans medborgere Niels Eriksen Matias Clausen Christen
Tomasen og Niels Jensen Worm angående hans proces imod borgmester Jens Karmark, fremlagde
de et tingsvidne her af tinget 22/3 1697 og en dom af 2/11 1697 og et tingsvidne 21/2 næst forleden
og et skriftligt indlæg. sagen blev opsat 14 dage.

** hr Hans Olufsen stævnede Niels Egidiusen her sst for dom for hvis, han kan være ham skyldig
efter dom af 7/9 1691. sagen blev optaget til doms.

** borgmester Jens Karmark stævnede borgmester Christian Zoega for dom for hvis, han er ham
skyldig, og fremlagde takserborgernes ligning af 21/3 1696. sagen blev optaget til doms.

(260)

7/3 1698.

** Jesper Adamsen her sst stævnede Niels Andersen møller her sst for vidner angående en
sølvkande, han har bemægtiget sig af Jesper Adamsens hus, som han bør levere ham igen eller den
at betale, hvortil han svarede, at han havde samme kande med Jesper Adamsens minde, hvorefter
Jesper Adamsens bror oplæste sin og sin søster Helene Adamsdatters skriftlige attest.

** Lisbet Simonsdatter, salig Laurids Nielsens, lod stævne Baltser Kobbersmed her sst for dom
angående hvis, han kan være hende skyldig for husleje og andet, og for dom angående den arrest,
der er gjort på hans gods, hvorefter han blev tildømt at betale sin gæld.

** i den sag for borgmester Jens Karmark kontra Erik Kruse blev således for retten kendt, at Erik
Kruse bør betale sin resterende gæld, 12 rigsdaler til borgmester Jens Karmark.

(261)

** i den sag imellem Niels Jørgensen hattemagersvend på den ene og Jesper Adamsen med
medfølgere på den anden side er således afsagt, at Jesper Adamsen bør for sin forseelse at betale for
sårmål i Niels Jørgensens ansigt og hoved efter lovens 6.bogs 7.kapitel 6.artikel samt badskærløn og
denne processes omkostning.

** Jens Hansen Ulstrup fremlagde en stævning af 21/2 1698, hvormed Niels Andersen møller er
indstævnet for dom angående udfordring imod Jens Hansen. sagen blev opsat 14 dage.

** Henrik Block fremlagde en stævning kontra Christen Nielsen møller her sst. sagen blev opsat 8
dage.



14/3 1698.

** Rasmus Andersen instrumentist her sst stævnede Rasmus Pedersen for dom angående hvis, han
efter revers er ham skyldig, og fremlagde samme revers af 16/12 1697, som han blev tildømt at
indfri.

** salig Frands Fiskers enke Cathrine Mikkelsdatter lod stævne Christen Pedersen uden Vesterport
og hans bror Tomas Pedersen i neder Hornbæk, angående deres ulovlige ålestang 13/2 en hellig
søndag imod hendes vilje. sagen blev opsat 8 dage.

(262)

** rådmand Tomas Pedersen Karmark stævnede Niels Christensen Ørrild her sst for dom angående
hvis, han er ham skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Nielsen Kragballe stævnede Laurids Nielsen bødker her sst for hvis, han er ham skyldig.
sagen blev opsat 14 dage.

** Dines Pedersen, ridefoged på Dronningborg, på Niels Jensen i Spentrup hans vegne stævnede
Jacob Hansen felbereder og Peder Terkildsens enke Maren Christensdatter for dom angående hvis,
de til ham er skyldig. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Jensen guldsmed og Niels Andersen møller her sst fremlagde efterskrevne forlig imellem
dem, angående deres iring og trætte, hvori Niels Andersen erklærer hans gode svoger Niels Jensen
og hans kæreste Mette Jensdatter for ærlige honette og brave folk.

** Christen Bech studiosus fremlagde hr Hans Olufsens indlæg kontra salig Niels Egidiusen, som
blev tildømt at betale hr Hans Olufsen 828 sletdaler, eller derfor at ske indvisning i hans bo.

** Kurt Johansen Koop på salig Henrik Koops arvingers vegne begærede dom over indstævnede,
og beviste med skifteforretningen efter salig Henrik Koop, at de var indstævnet til 30/1 1696, deres
krav at vedstå eller med kvittering at frastå, hvorefter for retten blev afsagt, at de bør samme deres
gæld at betale til salig Henrik Koops hustru og børn.

(263)

** Henrik Block lod læse Anders Vinters indgivne panteforskrivning.

** Jens Juel fremlagde en stævning kontra Jens Fogh af Århus, hvilken sag blev opsat 14 dage.

** Henrik Block fremlagde en stævning af 21/2 og 7/3 kontra Christen Nielsen møller. sagen blev
opsat 3 uger.

** Niels Jensen Worm fremlagde en stævning af 7/3 1698 kontra Maren Jacobsdatter for vidner,
anlangende hendes løse ord om løsagtig begegning med Jens Mikkelsen Bay. sagen blev opsat 8
dage.



21/3 1698.

** rådmand Tomas Karmark stævnede Niels Olufsen i Ørsted og Jens Pedersen strandrider i
Mellerup for dom for hvis, de kan være ham skyldig, som de blev tildømt at betale.

** Rasmus Pedersen Ungermand stævnede Mette Stærs her sst for dom angående de 4 mænds
forretning, og fremlagde en bytingsdom af 20/12 1697 og de 4 mænds forretning og hans indlæg,
hvortil hun svarede, at hun gerne ville betale hendes svoger af hendes fattige midler, hvorefter blev
afsagt, at hun efter de 4 mænds forretning bør betale hvis, hun er tilkendt.

** Niels Jensen Worm fremlagde en stævning, hvorved Maren Jacobsdatter er stævnet for vidner,
anlangende hendes ord og tale til løsagtig ongængelse med Jens Mikkelsen Bay
handskemagersvend, og de indstævnede vidners attester blev dommeren forelagt, og da de stred
imod Niels Eskildsens vidne, som forrige findes indført, så kunne Niels Worms påstand ikke
bifaldes, førend Niels Eskildsen lovligt er stævnet.

(264)

** i den sag imellem Jens Nielsen byfoged på den ene og Simon Pedersen på den anden side blev
for retten afsagt, at Simon Pedersen bør at betale Jens Nielsen 12 rigsdaler med processens
omkostning.

(265)

** Christen Nielsen Møller her sst fremlagde en stævning 12/3 kontra efterskrevne for dom for hvis,
han hos dem kan fordre for sin rejse til København, efter fuldmagt af 23/4 1696. sagen blev opsat 8
dage.

** Hans Jensen Bager fremlagde en stævning af 12/2. er opsat 8 dage.

** i den sag imellem rådmand Tomas Karmark på den ene og Mikkel Knudsen på den anden side
kendes således, at da der 9/11 1695 er gjort afregning imellem dem om alt hvis, som har været
imellem dem, så bør Tomas Karmark være forskånet og fri for Mikkel Knudsens tiltale.

28/3 1698.

** Jens Jensen Juel fremlagde en stævning kontra Jens Fogh prokurator af Århus af 12/2 og et
tingsvidne her af retten 31/1 næst afvigte og hans indlæg. sagen blev opsat 8 dage.

** Niels Nielsen Kragballe refererede sig til sit afhjemlede varsel kontra Laurids Nielsen bødker og
fremlagde sit indlæg, hvorefter Laurids Nielsen blev tildømt at betale sin gæld.

** hr magister Hans Dinesen, sognepræst til skt Mortens kirke, stævnede borgmester Jens Karmark
og rådmand Tomas Karmark og Mikkel Knudsen, og talte med hans faster Maren Jensdatter,
angående 10 sletdaler, som han tilforn har tilbudt dem, som han igen tog til sig.

(266)



** Oluf Henriksen fremlagde en stævning, hvorved han stævnede Rasmus Mikkelsen her sst for at
tage imod penge for de 3 parter af hans iboende gård, eller betale penge for den 4.part i samme
gård, som tilhører hans myndling Mads Nielsen, og fremlagde et skiftebrev efter salig Niels Madsen
Tved oprettet 9/7 1687, og formodede, at Rasmus Mikkelsen blev tilfundet at tage imod 600
rigsdaler eller betale 200 rigsdaler, hvortil han svarede, at han ikke vidste sig enten at købe eller
sælge, før hans svar til landstinget var fuldbyrdet. sagen blev optaget til doms til i dag 8 dage.

** Hans Jensen Bager med en stævning af 12/2 1698 fremlagde sit indlæg og en kvittering af Hans
Dinesen på 20 sletdaler, hvorimod blev fremlagt borgmester og råds indlæg, hvorefter sagen blev
optaget til doms i dag 8 dage.

** Dines Pedersen ridefoged på Niels Jensen i Spentrup hans vegne æskede dom over Jacob Hansen
felbereder her sst. sagen blev opsat 14 dage.

** den sag for Christen Nielsen møller kontra de indstævnede blev opsat 8 dage.

4/4 1698.

(267)

** Søren Mikkelsen Holst, handelsmand her sst, stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de
ham skyldig er. sagen blev opsat 14 dage.

** Niels Jensen Worm fremlagde en stævning af 22/3 1698, hvorved han stævnede Maren
Jacobsdatter for vidner, angående hendes barnefars beskyldning imod ham, samt vidner, der iblandt
Peder Rasmussens hustru Maren Jensdatter, Jens Worm tømmermand og hans hustru Maren
Sørensdatter, hvorefter Birgitte Christensdatter vidnede, at Maren Jacobsdatter havde sagt hende, at
alle dem, hun talte med, havde rådet hende at blive ved det mundheld at udlægge Niels Worm for
hendes barnefar, ellers drev han hende til kagen, og Sidsel Sørensdatter blegekone vidnede, at da
Maren Jacobsdatter lå i barselsseng, sagde hun til hende, Gud forlade eder at i måtte have skyldt en
ungkarl og ikke en gift mand, hvortil hun svarede, hvem skal jeg skylde, hvortil Sidsel Blegekone
svarede, du skulle have skyldt den, som du selv har sagt, var med dig i dårekisten og krøb på dig til
børnenes davre, da svarede hun, det er for silde, skulle jeg andet end skylde ham, fordi hans kone
slog mig sådant,  og Jens Christensen Worm tømmermand her sst, samme Niels Jensen Worms far,
vidnede, at da Maren Jacobsdatter var sendt ud for at lede efter en so, blev hun længe borte, og da
svarede hun, at hun var med Jens Handskemagersvend på skt Lauridsbakken i dårekisten at gøre
ved til børnenes davre, og Niels Jensen Worm tilbød at gøre sin ed, hvilket ikke blev ham tilstedt.

(269)

** borgmester og råd lod læse en landstings stævning af 23/3 1698, hvorved salig Gert Siepke,
fordum borger her sst, hans kreditorer og debitorer indstævnes for at møde til skifte.

** borgmester og råd lod læse en landstings stævning hvorved alle salig Niels Egidiusens arvinger
og kreditorer indstævnes til 18/5 førstkommende, såvel som hans salig hustru Cathrine
Tomasdatters. tolder von Hatten lod læse Hans August von ---- arv og gælds frasigelse.

** Henrik Blocks sag kontra Christen Nielsen møller er opsat 8 dage.



** Christen Nielsen møllers sag imod Henrik Block er opsat 8 dage.

11/4 1698.

** Peder von Sprechelsen lod stævne Hans Jespersen visiterer for dom for hvis, han ham skyldig er.
sagen blev opsat til 27/4.

** Johan Peder Piper, hospitalsforstander her sst, stævnede efterskrevne for hvis jordskyld, de
resterer med. sagen blev opsat 3 uger.

** Christen Nielsen møller her sst fremlagde en skriftlig stævning af 14/3 1698 kontra Henrik
Block, og fremlagde efterskrevne dokumenter og hans indlæg, hvorefter der blev således afsagt, at
deres imellemværende bør at komme til afregning ved 4 uvildige dannemænd.

(270)

** Henrik Block fremlagde en stævning og indlæg af 8/2 1698, hvorved Christen Nielsen møller var
indstævnet angående 50 rigsdaler, som han blev tildømt at betale.

** Mads Brøchner her sst fremlagde en stævning, hvorved Oliver Pauli i København blev stævnet
for synsmænds opkrævelse til syn på den gård, som Mads Brøchner nu påboer, som borgmester
Mikkel Sørensen tilforn påboede.

(271)

** Søren Andersen Mammen her sst stævnede Johan Peder Piper, hospitalsforstander her sst, for
synsmænds opkrævelse angående den fiskegård og rusestade, som han har i fæste.

** Johan Peder Piper hospitalsforstander her sst lod læse oberst ---- skøde til ham på en staldgård
og korntoft uden Vesterport.

** Christen Nielsen møller her sst lod læse Niels Skrædder her sst hans udgivne panteforskrivning
til Christen Christensen Bjergby.

** borgmester og råd lod læse en landstings stævning kontra salig Gert Siepkes kreditorer og
debitorer.

** i lige måde en landstings stævning til salig Niels Egidiusens og hans salig hustru Cathrine
Tomasdatters arvinger og kreditorer.

18/4 1698.

** synsmænd afhjemlede syn på hospitalets fiskegård her sst.

** Mads Brøchner, KM vejer og måler her sst, fremlagde en stævning kontra Oliver Pauli af
København og tilbød ham at købe eller sælge hver sin part, hvorefter synsmænd afhjemlede syn på
gårdens brøstfældighed.



(273)

** borgmester og råd lod læse forrige indførte landstings stævninger.

27/4 1698.

** i den sag imellem Hans Jensen Bager på den ene og borgmester og råd på den anden side blev
således afsagt, at magistraten bør at svare Hans Jensen Bager efter mandtallets formelding, og de
øvrige indstævnede bør at svare til Hans Bager hvis, de efter takserborgeres ligning er ansat i
præstepenge.

** den sag for Niels Jensen i Spentrup kontra Jacob Hansen felbereder her sst blev opsat til 2/5
førstkommende.

** den sag for Peder von Sprechelsen kontra Hans Jespersen visiterer her sst er opsat til 2/5
førstkommende.

2/5 1698.

** Jens Præst af Kovsted præstegård lod læse Hans Jespersen toldbetjents obligation på 156
sletdaler, hvorimod han pantsætter ham hans ejendom.

** Johan Peder Piper hospitalsforstander med varsel 11/4 kontra indstævnede for resterende
jordskyld begærede 8 dages opsættelse, hvilket blev samtykket.

** rådmand Tomas Karmark stævnede Peder Rasmussen, boende i rådmandens staldgård uden
Østerport, for dom angående hvis, han efter en dom af 22/11 1697 er ham skyldig, samt for et års
husleje og haveleje, som han blev tildømt at betale.

(274)

** Oluf Henriksen fordrede dom i den sag kontra Rasmus Mikkelsen her sst, hvorefter blev således
afsagt, at da det af skifteforretningen klarligt fornemmes, hvor vidt Oluf Henriksens myndling Mads
Nielsen er berettiget i samme gård, så bør de inden 6 ugers forløb at udløse hverandre med rede
penge.

** Jens Juel Niels Eriksen Matias Clausen Christen Tomasen Niels Jensen Worm mødte for retten,
og blev af byfogden spurgt, om de var blevet forligt, hvortil de svarede nej, hvorefter blev således
afsagt, at efter indførte dokumenters beskaffenhed sees ikke, at de 4 indstævnede borgere forretning
at kan bifaldes, mens Niels Eriksen Matias Clausen Christen Tomasen ej videre at svare Jens Juel,
end så vidt enhver kan tilkomme, indtil landsdommernes dom i sagen er faldet.

** i den sag imellem Jens Juel på den ene og Jens Fogh af Århus på den anden side, blev således for
retten kendt, at da det med tingsvidne af bytinget 31/1 sidst afvigte bevises, at Jens Fogh har skældt
på Jens Juel, så bør Jens Fogh på Randers byting i egen person at erklære Jens Juel, og ikke samme
tale og ord at komme Jens Juel til æres forklejning.



** Christen Nielsen møller fremviste en skriftlig forening imellem ham og Christen Dyster på
Vingegård angående deres to sager, som de med hverandre har ladet løbe lige op.

(275)

9/5 1698.

** Johan Peder Piper lod læse Jens Nielsen byfogeds til ham udgivne skøde på en have uden
Nørreport.

** Jacob Hansen felbereder lod læse Maren Pedersdatters, salig Søren Percks, udgivne obligation
og panteforskrivning på 26 sletdaler.

** Kurt Koop her sst stævnede efterskrevne for dom angående hvis, de til ham kan skyldig være, og
efterskrevne fremlagde deres svar. sagen blev opsat 3 uger.

** borgmester Jens Karmark stævnede Tomas Karmark rådmand Niels Pedersen Svane rådmand og
Johan Piper hospitalsforstander imod vidner angående Randers bys fiskegård, og efterskrevne
vidnede, at fiskegården er opsat på sit gamle sted, som den altid har stået med stager hække og ris.

(276)

** Johan Peder Piper hospitalsforstander efter varsel 11/4 angående resterende jordskyld begærede
dom, og efterskrevne fremlagde deres svar. sagen blev optaget til doms til i dag 8 dage.

(278)

** Jens Nielsen byfoged på KM vegne stævnede Niels Jensen Worm, handskemager her sst, for
dom angående lejermål, som han har begået med Maren Jacobsdatter, og stævnede Maren
Jacobsdatter angående hendes lejermålsbøder, og satte i rette og formente, at Niels Worms boeslod
var til KM hjemfaldet. sagen blev opsat 8 dage.

** Christen Jensen Herup, handskemager her sst, som tilforordnet værge for salig Jens Tomasen og
hans salig kone Anne Pedersdatter, som begge boede og døde sst, deres børn Tomas Jensen og
Maren Jensdatter gav Jens Christensen Tørring sst, som har haft Anne Pedersdatter sidst til ægte,
afkald for sine myndlingers fædrene og mødrene arv, som han har haft under værgemål.

(279)

16/5 1698.

** Bertel Poulsen skomager her sst fremlagde en stævning, hvorved han stævnede Rasmus
Simonsen hans hustru Else Andersdatter og deres tjenestepiger for dom, angående deres ulovlige
gerninger imod ham, og efterskrevne vidnede om deres tvistighed om noget malt og deres slagsmål.

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER
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Linnert
Linnesen
Linå
Lisbet
Lisbjerg
Lollandsskriver
Lorents
Lossow



Loues
Lovdal
Lovgård
Lovmand
Lovnkær
Lovring
Lubert
Lucas Lucasdatter Lucasen
Lucie
Ludvigsen
Luekone
Lueskrædder
Lundbæk
Lundgård
Lunow
Lutchen
Lyborggård
Lybækker
Lydik Lydiksdatter Lydiksen
Lygtemager
Lygtemagers
Lyllofsen
Lymmert
Lyngby
Lyngbygård
Lyngsbækgård
Lyngå
Lysgård
Lystrup
Lübeck
Læsten
Læsø
Løddekøbing
Løgstrup
Løgumkloster
Løjborg
Løjborggyde
Løjborggård
Løjstrup
Lønborg
Løvenholm
Løvskal
Låen
Låsby

Mads Madsdatter Madsen
Magdalene
Majoner



Malene
Malmø
Maltbæk
Maltesen
Mammen
Manderup
Mandrup
Marcus Marcusdatter Marcusen
Margrete
Mariager
Mariche
Markmand
Markor Markorsen
Markvard
Marmøen
Marsilius
Martinus
Matias Matiasdatter Matiasen
Mausing
Mecklenburg
Meiner
Mejlby
Mejlgård
Melchior
Melgård
Mellerup
Melrisen
Memel
Memstrup
Merche
Merete
Mesing
Mette
Meulengracht
Meyer
Middelfart
Middelsom
Midstrup
Midtiby
Mikkel Mikkelsdatter Mikkelsen
Mikkelstrup
Miltersdatter
Mistrup
Mittelstadt
Mogens Mogensdatter Mogensen
Mollerup
Mondrup
Monstrup



Morland
Morsing
Morten Mortensdatter Mortensen
Mossin
Mostrup
Mourids Mouridsdatter Mouridsen
Munck
Mundelstrup
Munkdrup
Munkegård
Munkmand
Murmand
Muskær
Musmand
Muus
Mygind
Mølgård
Mølholm
Møllegården
Møllersvend
Mørk
Mørkegård
Mårslet
Mårup

Nakskov
Nan
Natan
Nebel
Nederskør
Nedervold
Neesfere
Neesfering
Neff
Netmager
Newcastle
Nibe
Nicolaj
Nicolaus
Niels Nielsdatter Nielsen
Nielstrup
Nimtofte
Nistrup
Njær
Nochersen
Noerstrøm
Nordby
Norring



Norup
Nustrup
Nygård
Nykastel
Nykøbing
Nymølle
Næsby
Nørager
Nørbond
Nørbæk
Nørhald
Nørherred
Nørkær
Nørlund
Nørrebro
Nørreport
Nørtind
Nørtorp
Nørvang

Obbesen
Ods
Offersen
Ogtrup
Oliver
Olivia
Ollufgård
Oluf Olufsdatter Olufsen
Ommestrup
Onsild
Opslo
Orgemester
Ormstrup
Ottesen
Ousen
Oustrup
Ove Ovesen
Ovenskov
Overgård
Overmølle
Overst
Ovstrup
Paderup

Pagelsen
Pallesbjerg
Pallesdatter Pallesen
Pallum



Pamhole
Panck
Pars
Parsberg
Pauli
Peberslip
Peberslippen
Pebling
Peder Pedersdatter Pedersen
Peiter
Peitscher
Pelle
Pentz
Perck
Pernille
Phuel
Pieter
Piper
Pisselhøj
Podebusch
Podemester
Poppe
Porse
Poulsdatter Poulsen
Prang
Preen
Pretzner
Printzler
Prip
Provstegyde
Provstegård
Prytz
Præstehøj
Pulstorf
Purck

Quintoller
Quintus

Ramel
Ramsherred
Ramten
Randers
Randlev
Randrup
Rantzau
Rarner
Rasch



Rasmus Rasmusdatter Rasmussen
Ravnholt
Ray
Rebekka
Rebslår
Reedtz
Reimer
Reinholt Reinholtsdatter Reinholtsen
Reinner
Rejstrup
Remmer
Remsnider
Remsniderdreng
Remstrup
Rendsborg
Reng
Reniche
Rensø
Reventlow
Ribe
Riber
Riberkarl
Rich
Rigtrup
Rimmer
Rinds
Rindsholm
Ringeriget
Ringsted
Ristrup
Ritz
Rixe (Regitse ?)
Robdrup
Rodskov
Roes
Rohde
Roland
Rold
Rolluf
Rolpe
Rolund
Romalt
Romsdal
Rosenholm
Rosenkrantz
Rosenvinge
Rosenørn
Roslev



Rossen
Rostock
Rostrup
Rottschier
Rougsø
Rovsing
Rud
Rudgård
Rudolf
Rufus
Rugård
Runger
Rung
Ruttenborg
Ruus
Ryum
Ryumgård
Rödtgen
Rødhoved
Rødkær
Røeder
Rønge
Rørkær
Røved
Råballe
Råby
Rådhusstræde
Rådmandsvangen
Råkær
Råsted

Sabro
Sael
Sall
Sallingbo
Sandberg
Sandby
Savmand
Saxe Saxesen
Schack
Schernberg
Schibe
Schiermeyer
Schmidt
Schridsmeyer
Schrøder
Schult
Schultze



Schønning
Schønnings
Seckmand
Seefeld
Seemand
Segalt
Sehested
Sejermager
Sejersen
Sejerslager
Sejldybet
Sejling
Sejlskov
Selkær
Seller
Selling
Sellinggård
Sem
Senits
Serup
Seybadt
Sibats
Sidsel
Siepke
Siersted
Siim
Silkeborg
Simbsen
Simon Simonsdatter Simonsen
Sinding
Sivertsen
Sjelle
Sjælsø
Sjælør
Sjørring
Sjørup
Skaføgård
Skalmstrup
Skamstrup
Skanderborg
Skannerup
Skars
Skeel
Skeelsø
Skeis
Skellerup
Skern
Skibbygger



Skiblund
Skibsmand
Skibstømmermands
Skidengård
Skienck
Skindbjerg
Skivholme
Skivum
Skjoldelev
Skorup
Skovbo
Skovbygård
Skovmand
Skovmøllegård
Skovsdatter
Skovsgård
Skovsrod
Skram
Skrædderkone
Skrødstrup
Skult
Skurup
Skyum
Skårupgård
Skærigennen
Skæring
Skærsø
Skærup
Skød
Skørring
Skøt
Slagelse
Slemming
Slotseng
Slotsmøllen
Slyngborg
Smedegården
Smedekone
Smedt
Snabe
Snurom
Snur
Soelgård
Sommerfeld
Sommersen
Sordrup
Sorring
Sorø



Sparkær
Sparre Sparresdatter
Spees
Speitzer
Spend
Spentrup
Spilmand
Spindeler
Spliid
Spormager
Spormand
Sporup
Sprechelsen
Spøttrup
Stahl
Stangerum
Starch
Stavanger
Staverskov
Steen
Steenbeck
Steffen Steffensdatter Steffensen
Steiner
Stenalt
Stenhuggergården
Stenhuset
Sternberg
Stevnhoved
Stevns
Stevnstrup
Stigsdatter
Stisen
Stokkebro
Storegade
Storum
Stovby
Stovbygård
Strauss
Stroph
Strørds
Stubberup
Stuben
Stygges
Stånum
Stårupgård
Stærkær
Støvring
Støvringgård



Suerck
Suercke
Suldrup
Surland
Surlænder
Svaleklint
Svanholm
Svarver
Svejstrup
Svend Svendsdatter Svendsen
Svenske
Svenstrup
Svenstrupgård
Svinding
Svoldrup
Svolgård
Svostrup
Swertfeger
Swertfegersvend
Sylliemand
Sædov
Sælkvinde
Søby
Søbygård
Sødal
Sødring
Sødringgård
Sødringholm
Søften
Søgård
Søncke
Sønderborg
Sønderbro
Sønderbæk
Sønderbækgård
Søndergade
Søndergrave
Søndergård
Sønderhald
Sønderherred
Sønderlund
Sønderlyng
Søndermand
Sønderport
Søndervig
Søren Sørensdatter Sørensen
Søver
Tammestrup



Tebbestrup
Tegell
Teglgård
Teichsen
Teiler
Tenne
Terkild Terkildsdatter Terkildsen
Testrup
Them
Thie
Thiemand
Thofal
Thott
Thrane
Thy
Tidemand Tidemandsdatter
Timmermann
Tind
Tindbæk
Tindvig
Tinning
Tirstrup
Tise
Tisted
Tistrup
Titus
Tjele
Tjelegård
Tjæreby
Tobias Tobiasen
Toftebjerg
Tomas Tomasdatter Tomasen
Tombler
Tomek
Tonsbjerg
Torben Torbensen
Tord Tordsdatter Tordsen
Torngård
Torntved
Torp
Torrild
Torsager
Torslev
Torstedlund
Torstensen
Torsø
Torup
Torupgård



Torvegade
Tostrup
Tovstrup
Tranbjerg
Transtræde
Trellund
Trige
Trinderup
Troels Troelsdatter Troelsen
Trombore
Tromborg
Trommerytter
Trommeslår
Tromslår
Trondheim
Trudsholm
Trustrup
Truust
Try
Trægård
Trøjborg
Trøy
Tuesen
Tulstrup
Tundbæk
Tunglund
Turesen
Tustrup
Tved
Tvedgård
Tvilum
Tvilumgård
Tybo
Tyck
Tyge Tygesdatter Tygesen
Tyra
Tyresdatter
Tyresholt
Tyri Tyrisdatter
Tyrsting
Tærskemand
Tøffelmager
Tøger Tøgersdatter Tøgersen
Tøjstrup
Tølke
Tølløse
Tønne Tønnesdatter Tønnesen
Tønsberg



Tørrild
Tørslev
Tåning
Tånum
Tårup
Tårupgård

Udby
Udbyhøj
Udbyneder
Udsen
Uggelhuse
Uggerløse
Ulfeld
Ullensagger
Ulrik
Ulstrup
Ungermand
Uppe
Urbansen
Ursula
Urup

Vaderup
Vadum
Valbum
Valcherius
Valdemar
Valentin
Valentinus
Vandstedgård
Vedø
Vegerslev
Veggergård
Veggerslev
Vejerslev
Vejlby
Vejsel
Vellev
Velling
Vellinggård
Vendsyssel
Vengegård
Verner Vernersdatters
Vesterbro
Vesterburg
Vestergade
Vestergrave



Vestergård
Vesterholt
Vesterport
Vesterterp
Vestervang
Vestervig
Vestervold
Vestrup
Vibeke
Viborg
Vibrant
Viby
Vibøge
Viffert
Viffertsholm
Vigstrup
Villads Villadsdatters Villadsen
Villem
Villendrup
Villersø
Villestrup
Villum Villumsdatter Villumsen
Vilslev
Vilstrup
Vilstrupgård
Vindbylund
Vindekilde
Vindum
Vindumgård
Vingegård
Vinholt
Vinstrup
Vinterslev
Vintmølle
Virring
Visborg
Visborggård
Viskum
Viskumgård
Vissing
Vissinggård
Visti
Vistoft
Vitten
Vittenkop
Vitus
Vium
Vive



Vivild
Voel
Voer
Vogn Vognsdatter Vognsen
Vognsmed
Vokslev
Volborg
Volbret
Volcher
Voldum
Volgård
Volk Volkersen
Volstrup
Vonsild
Vordingborg
Vormstrup
Vorning
Vorup
Vosnæsgård
Voss
Vrangsdatter
Værum
Væt
Vævekone
Våbensholm

Wacher
Wander
Waschouit
Wattstupper
Wedege
Wedinge
Wegner
Weich
Weiger
Weis
Weiss
Wendt
Werther
Widiche
Widour
Wilde
Wilder
Willem
Wirm
Wirtou
Wismar
Wittenberg



Wittkop
Wolmer
Worm
Wortmand
Wånd

Ydsen
Ystad
Ytte Yttesen
Yttrup

Zacharias Zachariasen
Zelmer
Ziegebar
Zoega

Ødum
Øland
Ølgod
Øllegård
Ølst
Ølsted
Ørn
Ørndrup
Ørrild
Ørsnæs
Ørsted
Ørting
Ørum
Ørvad
Østergade
Østergrave
Østergård
Østerport
Østervang
Østrup

Åbogård
Åbro
Ågesen
Ågård
Åkær
Ålestrup
Ålmand
Ålum
Åmølle
Årbrandt
Århus



Århusgård
Års
Årslev
Åstrup
Årup
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